


CORONANIRUS 

Os virus sdo causadores de doencas e, em alguns casos, nado temos 

imunidade contra eles. E isso o que ocorre com o novo coronavirus, 

causador da covid-19. 

Por isso, precisamos tomar muito cuidado, especialmente com pessoas 

com Sindrome de Down (SD), porque algumas delas podem ter fatores de 
risco, como um sistema de defesa que nem sempre consegue protegeée- 

las de manetra adequada. 

Em geral, pessoas com 5D contraem infeccoes da mesma forma que 

qualquer outro individuo; sdo os problemas de saude de cada um que 

podem agravar o quadro da covid-19, caso haja infeccao. 

Aqui vao algumas recomendacoes de prevencao, para evitar esse tipo de 

doenca. Vamos ver como? 

As ortentacdes desta cartilna sequem as recomendacdes do Ministerio da Saude e 

da OMS (Organizacao Mundial de Sadde) ¢ foram adequadas acs pais, curdadores 

6 prenhsstonals que estac em contato com pessoas com sindrome de Down. 





© isolamento social é fundamental para a reducao da 

transmissdo. Vocé pode explicar para as pessoas com 

Sindrome de Down de forma simples e direta, usando frases como: 

© “Precisamos ficar em casa para nos proteger’. 

“Quando sair, é necessario ficar longe das outras pessoas”. 

aos seus dois bracos bem abertos". 

“Precisamos colocar a mascara, antes de sair de casa, e so tirar 

O “A distancia que vocé deve manter de outra pessoa é equivalente 

O quando voltarmos”. 

sempre que tocarmos em alguma coisa”, 

¥) “Precisamos lavar as maos ou higieniza-las com alcool em gel 

A mudanc¢a da rotina e a suspensdo dos 

atendimentos presenciais das pessoas com 

Sindrome de Down contribuem com essas emocoes. 

Da mesma forma, os familiares também passam por essas sensacées, 

devido 4 sobrecarga de funcdées. Portanto, precisamos ser compreensivos 

uns com os outros! 

Que tal construir uma rede de apoio nesse momento de dificuldade e 

amenizar as angustias, o estresse e comecar a cuidar da nossa saude 

mental? Tudo bem precisar de ajuda! 

As orientacdes desta cartlha sequem as recomendacces do Ministério da Saude e 

da OMS (Organizacéo Mundial de Sadde) ¢ foram adequadas aos pais, cuidadores 

2 protisslonals qe estaa em contate oom pessoas com sindrame de Down. 
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1. —S aoe ecer uma rotina para cada um da casa. 

. as atividades, intercalando momentos 

individuais e coletivos. 

3. antler uma rotina leve e independente para vocés, 

ale Doro bem, 

—. Manter es hordrios das refeicdes. 

6: _ atividades fisicas na rotina. Que tal criar a hora 

da dan¢a no final do dia? 

7. / prove.ler para reforcar as medidas de higiene e 

prevengao. 

& , contato com seus familiares e amigos usando 

o celular. E importante conversar sobre sentimentos com 
quem a gente gosta e confia. 

9. ornter um grafico @ presen nc --.o com as atividades, 

marcando as concluidas no dia. 

As orientacdes desta cartilha sequem as recomendacdes do Ministério da Saude a ms = 

da OMS (Organizacao Mundial de Saude) ¢ foram adequadas aos pais, cundadores Mire nree| 

é profisnonas que estao em contaio com pessoas com sindrome de Down. a 
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» Tarefa escolar: 
fazeT a atividade 
Sugenda pelo 
proefescsar. 

« Bricaceira: 

a crianca esta livre 
para brincar como 
ue Guise, 

a pedir para a 
crlanca ajudar 
ne prepare. 

« Limpar ou 
organizar a 
louta: 

pedir para a 
crianca ajudar 
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* Bricadeira: 

a crian¢a esta 
livre para brincar 
com 6 que 
unser, 

» Desenha 

* Preparar para 
dormir: 
* Fazer a higiene 
pessoal; 
* trocar de roupa 

AS onentacdes desta cartilha sequem as recomendacaes do Ministério da Saude a 

da OMS (Organizacio Mundial de Saude) e foram adequadas ace pais, cuidadares 

6 proafissionals que estao em contato com pessoas com sindrame de Down. 



A rotina deve ser definida em conjunto, mantendo um 

equilibrio entre as atividades que cada um deseja fazer e aquelas que 

sa0 Necessarias, respeitando os momentos individuais de cada um. 

E normal se sentir pressionado para cuidar de si e do outro. Nao tenha 

medo de adaptar sua rotina anterior ou de criar uma nova. 

E importante respeitar os seus limites! | melhor evitar contato com o 

que causa ansiedade, desespero e estresse. 

- fundementeal checar as informacdes que circulam via WhatsApp ou 

sao publicadas nas redes sociais, pois podem ser fake news (noticias 

falsas). 

Dusque nmormecces em fontes confiaveis como no 

site, Facebook ou Instagram do Ministério da Saude. 
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As orientaccGes desta cartilha sequem as recomendacoes do Ministério da Saude e 

da OMS (Organizacdo Mundial de Saude) © foram adequadas aos pais, cundadores 

2 protissionals que estan em contata oon pessoas com sindrame de Down, 
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je) NO SUPERMEREADD: 

htt tUunMnaGanLCnica UOLCOnLDriUnloscontracCoronaVviruss 

dowmnloads/canilhiaecoronavirus- Usipdat 
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Como toalhas de corpo ou 

de mao, copos e talheres. 

Cada um deve ter os seus 

proprios itens. 

» Jme bos inicial.ve é destinar um tempo em casa para cozinhar junto 

da pessoa sob seus cuidados. Vocés podem desenvolver e descobrir 

novas habilidades. 

» “reer alimentos da natureza, como arroz, feijio, frutas, verduras, 

leite, grfos, ovos etc. Eles ajudam a sua imunidade, ou seja, a sua 

protecao contra doencgas. 

» Lomore-se de usar os alimentos totalmente: casca, talos e sementes 

também. Eles fazem bem para a saude, ajudam na economia e diminuem 

a quantidade de lixo que geramos. 

« E importante se alimentar de maneira equilibrada, diminuindo a 
presenca de refrigerantes, refrescos em po, salgadinhos, sorvetes, 

balas, achocolatados etc. Eles sio muito gostosos, porém consumir 

em excesso esses produtos pode afetar o equilibrio do organismo. 

» Jsar pequenas quantidades de sal, agucar, gorduras e€ oleos. 

» Comer sempre a mesa, dando toda a atencéo para a alimentacdo. Nao 

comer assistindo tevé ou usando o celular. 

As onentactes desta cartilha sequem as recomendacdes do Ministério da Saude e 

da OMS (Organizacéo Mundial de Saude) 2 toram adequadas acs pais. curdadores 

2 protisslonals que estaa em cantata com pessoas com sindrame de Down, 



MANTENTASSE hIURATADO 



Na pratica de atividades fisicas é importante nao exagerar. Entao, é 

importante, identificar se a intensidade do exercicio esta adequada. 

A pessoa deve ser capaz de falar uma frase completa, sem parar para 

respirar, enquanto esta realizando a atividade fisica. Isso ¢ uma pratica 

de intensidade moderada. 

A frequéncia cardiaca nao pode subir demais. Ou seja, o bater do 

coracao nao pode incomodar. Nao queremos a sensagao do coracao 

saindo pela boca. Pare sempre que precisar!! 

Evitar riscos de acidentes durante a atividade escolhida. 

Atencao com a limpeza do suor: sempre evitar levar as maos ao rosto. 

Beber agua e dormir bem para estar disposto a pratica. 



Sua vacinacdo esta em dia? E muito importante! 

TODAS AS VACINAS SAO IMPORTANTES, 
MAS DE ATENCAO ESPECIAL A DUAS DELAS: 

Deve ser tomada anualmente durante a campanha do Ministério da 

Saude, mas também pode ser tomada em clinicas particulares fora desse 

periodo. 

A vacina da gripe nao imuniza contra o coronavirus mas facilita o 

diagnostico em caso de doenca respiratoria. Afinal, ainda nao existe 

vacina contra a covid-19., 

Protege contra doencas graves causadas pela bacteria pneumococo, 

como pneumonias € meningites. 

Crian¢as acima de 2 anos devem tomar. 

Se a crian¢a tiver tomado ha menos de cinco anos, nado precisa ser 
vacinada novamente. 

E oferecida gratuitamente nos Centros de Imunobioldgicos Especiais 

(CRIEs), mediante prescricfdo médica que apresente o diagnostico de 

Sindrome de Down, Tambeém esta disponivel em clinicas particulares, 

E importante seguir a risca o programa de vacinacdo para pessoas com 

Sindrome de Down, respeitando suas particularidades. 

Checar a carteira de vacinacaéo é simples, basta leva-la ao posto de saude 

mais proximo de sua casa. 

As onentacces desta cartilha seguem as recomendacdes do Ministério da Saude e 

da OMS (Organizacéo Mundial de Saude) 2 foram adequadas acs pais, cuidadores 

2 prohissonais Que estaa em contato com pessoas com simdrame de Down. 





OUEIND BUSES GLUNG 

No momento, as recomendacdées do Ministério da Savide sio: 

Caso apresente os sintomas da covid-19, procure imediatamente os 
postos de triagem nas Unidades Basicas de Saude (UBS) ou Unidades 

de Pronto Atendimento (UPA). 

Se for diagnosticado, siga as recomendagoes e use os medicamentos 

prescritos. 

E importante manter o médico sempre informado da evolucao dos 

sintomas. 

Se necessario, a unidade de saude fara o encaminhamento para a Atencao 

Especializada. 

Tire suas duvidas sobre o que fazer, antes de sair de casa, usando as 

ferramentas de auxilio do Ministério da Satide. Profissionais de saude 

irao orientar voce. 

MINTSMER LGD aes ri Lie 

DUA Vier re riveted (Capi) Spe iGrei-101 05% 

Jefeyer (Cleyday neh ioe US 

AVM COLOM GMT S=sc lier Chun kh 



Apoio: 

le MISCO 
a) COE SOUS 

Pro-Fetona de Ewe isa & 

Assuntos Comuritarios - PROEXT 

Realizagao: 

JUICE® SP- BRASIL 2020 


