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SOCIEDADE E CULTURA
A sociedade foi formada pela
necessidade de compartilhar
ideias, crenças e culturas.

Há também a diversidade cultural
que são várias culturas que existem
na sociedade e a união delas é
possível através da globalização.

Com o desenvolvimento da
sociedade foram surgindo várias
desigualdades, podendo ser elas
raciais, de gênero ou econômicas.
Contudo, devido a esta pandemia as
desigualdades se manifestam de
maneiras diferentes.

Os sintomas mais comuns são:
febre, tosse seca, cansaço. Já os
sintomas mais graves são:
dificuldade de respirar ou falta de
ar, dor ou pressão no peito e
perda de fala ou movimento.

Para se prevenir: evite
aglomerações, use máscara,
higienize as mãos com álcool em
gel 70% ou com água e sabão,
fique a uma distância segura de
outras pessoa e para tossir ou
espirrar use a parte interna do
cotovelo ou um lenço.

Além de idosos e portadores de
doenças crônicas as pessoas em
situação de fragilidade
socioeconômica também entram
como vulneráveis ao Covid-19.

CORONAVÍRUS
Os primeiros casos do
coronavírus (Covid-19) tiveram
origem em Wuhan, na China.

Taxa de morte global é de 3,4%;
Taxa transmissão do vírus é de 2,75%;
Taxa de mortalidade maior em
portadores de doenças crônicas.

QUARENTENA
Com o Coronavírus houve uma
grande mudança social, a rotina mudou.
o trabalho começou a ser começou a
ser home office e o estudo remoto.
Apesar de tudo isto, o mundo não
parou, porque graças a globalização
somos conectados através da internet.

MUDANÇA SOCIAL
A quarentena é responsável
por mudar toda rotina das
pessoas, mesmo daqueles que
não podem se afastar de seus
afazeres e são mais expostos
ao vírus.

Muitas doenças podem ser
explicadas pelos determinantes
sociais da saúde, na qual os
seus fatores (socais,
econômicos, culturais e étnicos
raciais) influenciam no
processo de saúde e doença do
indivíduo.

Contudo, o Covid-19 está além
de tudo isto, ele não é
influenciado por esses fatores.
Portanto o Coronavírus não
distingue raça, cor, idioma,
cultura, gênero ou classe social,
pois perante ele somos todos
iguais, temos os mesmos
deveres de adotar as medidas de
prevenção e os direitos de
receber assistência,
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