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Prezados Instrutor e Mobilizador, temos acompanhado a 
disseminação do coronavírus no cenário mundial e enten-
demos que neste momento precisamos nos munir de cui-
dados e informações de qualidade. Para ajudar, apresenta-
mos este guia rápido para que você possa se cuidar e tomar 
atitudes corretas perante o público do Senar.

Já sabemos que a pandemia da Covid-19 mudou a vida 
da maioria das pessoas no mundo e no Brasil. A alteração 
não se deu simplesmente na rotina em razão do isolamen-
to – mudanças mais profundas devem moldar a realidade 
à nossa volta e se impor no mundo pós-pandemia.

Trazendo para o contexto da Formação Profissional Rural, 
da Promoção Social e dos Programas Especiais que atendem 
milhares de pessoas todos os anos, estamos cientes de que 
os novos tempos trarão emergente necessidade de reconfi-
guração dos espaços de aprendizagem da instituição, tendo 
em vista que a maioria das ofertas formativas são realizadas 
em ambientes espaçosos e ao ar livre. Essa nova realidade 
traz consigo o imperativo da aquisição de novos hábitos, 
principalmente de saúde e higiene, e todos nós – entidades 
parceiras, mobilizadores, instrutores, produtores rurais e 
participantes – que fazemos o Senar acontecer no campo 
precisamos nos empenhar nisso, porque todos temos res-
ponsabilidades individuais que afetam no coletivo.
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FIQUE ATENTO: 
Esperamos que vocês, instrutor e mobilizador 
do Senar, sempre compartilhem informações 
de qualidade! Cuidado com as falsas informa-
ções que circulam pelas redes sociais sobre o 
coronavírus. Verifiquem se as mensagens re-
cebidas pelas mídias sociais (WhatsApp, Ins-
tagram, Facebook) são verdadeiras antes de 
repassar para outras pessoas. Evitem levar de-
sinformação e pânico.

A principal fonte de informações qualificadas é 
o Ministério da Saúde, consulte: https://corona-
virus.saude.gov.br 

O Senar elaborou uma série de materiais rela-
cionados ao coronavirus, tais como vídeos, pod-
cast, cartilhas e um cartaz que trata especifica-
mente de ações preventivas para o meio rural e 
está disponível em www.senar.org.br

A seguir algumas orientações importantes, que devem ser 
internalizadas e seguidas por todos.

O que é o coronavírus?

Coronavírus é uma família de vírus que causa infecções 
respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descober-
to em 31/12/2019 após casos registrados na China. Esse 
vírus provoca a doença chamada de Covid-19.
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Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela 
primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus 
foi descrito como coronavírus, em decorrência de seu per-
fil na microscopia, parecendo uma coroa.

 
Quais os sintomas da Covid-19?

De acordo com os dados da Organização Mundial da Saú-
de (OMS), 80% dos casos podem ser assintomáticos ou le-
ves, caracterizando-se por sintomas similares a uma gripe 
comum, tais como:

• tosse;
• coriza ou congestão nasal;
• dor de garganta;
• febre;



6

Guia de Recomendações para Instrutores e Mobilizadores  
da Formação Profissional Rural e Promoção Social

• perda de olfato 
• perda de paladar.

Cerca de 20% dos acometidos podem requerer atendi-
mento hospitalar por apresentarem:

• diarreia;
• cansaço fora do comum;
• febre alta e persistente;
• respiração ofegante ou alguma outra dificuldade 

respiratória.

As pessoas idosas e as que têm outras condições de saúde, 
como pressão alta, problemas cardíacos, diabetes, proble-
mas respiratórios ou outras comorbidades, têm maior pro-
babilidade de desenvolver doenças graves (grupo de risco).
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ATENÇÃO: 
Os sintomas podem aparecer de um a 14 dias 
após a pessoa ser infectada. O mais comum é 
por volta de cinco dias. Mas há pessoas que não 
apresentam sintomas. Estudos mostram que a 
transmissão pode ocorrer mesmo sem o apare-
cimento de sinais e sintomas.

Como a doença é transmitida?

A transmissão ocorre de pessoa para pessoa por meio de 
secreções contaminadas, tais como:

• saliva;
• espirro;
• tosse;
• catarro;
• contato pessoal próximo, como toque de mão e abraços.

A transmissão pode ocorrer também pelo contato com ob-
jetos e/ou superfícies contaminadas, tais como: mesas, ca-
deiras, computadores, celulares, elevadores.

Como é feito o diagnóstico?

O diagnóstico da Covid-19 é realizado pelo profissional 
de saúde, que deve avaliar a presença de critérios clíni-
cos, a saber:
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• quadro respiratório agudo acompanhado de síndrome 
gripal (sensação de febre acompanhada de tosse OU 
coriza OU dor de garganta OU dificuldade respiratória);

• desconforto respiratório OU pressão persistente no 
tórax OU saturação de oxigênio menor do que 95% 
em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios 
ou rosto, o que é chamado de síndrome respiratória 
aguda grave.

O histórico de contato próximo ou domiciliar com alguém 
infectado nos últimos sete dias antes do aparecimento dos 
sintomas também é um sinal de alerta para o profissional 
de saúde.

O que fazer se sentir algum sintoma?

Caso você sinta algum sintoma de gripe, evite contato fí-
sico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes 
crônicos, e fique em casa por 14 dias. Só procure um hospi-
tal de referência se estiver com falta de ar.

ATENÇÃO: 
Até o momento não há vacina contra a Covid-19. 
O Ministério da Saúde orienta que casos graves 
sejam encaminhados a um hospital para trata-
mento adequado e isolamento.



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL 
Diretoria de Educação Profissional e Promoção Social

9

Como se proteger?

As recomendações de prevenção à Covid-19 são as 
seguintes:

• lave com frequência as mãos até a altura dos punhos 
com água e sabão ou então higienize-as com álcool 
em gel 70%;

• ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou 
com o braço, e não com as mãos;

• mantenha uma distância mínima de cerca de dois me-
tros de qualquer pessoa; 

• evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um 
comportamento amigável sem contato físico, mas 
sempre com um sorriso no rosto;
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• higienize com frequência celular, óculos, canetas, 
passador de slides, notebook, entre outros objetos 
de uso contínuo;

• não compartilhe objetos de uso pessoal, como talhe-
res, toalhas, pratos e copos;

• utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de teci-
do quando precisar sair de sua residência.

 
Sou do grupo de risco, e agora?

Se você se enquadra em algum dos seguintes casos:

• acima de 60 anos;
• diabetes;
• hipertensão;
• doenças cardiovasculares;
• doenças respiratórias.

 
Comunique imediatamente à equipe técnica do Senar o 
seu estado.

Estou com um ou mais sintomas, e agora?

Se você apresentar algum sintoma gripal ou algum outro 
sintoma relacionado à Covid-19, de imediato realize o iso-
lamento social.
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Relembre e anote todos os locais e famílias que visitou, bem 
como as turmas ministradas nos últimos sete dias. Ligue e 
explique a situação com calma aos envolvidos e comunique 
ao mobilizador e à equipe técnica do Senar.

Caso os sintomas fiquem mais severos, ou se sentir falta de 
ar, procure o hospital mais próximo.



O SENAR IRÁ RETOMAR AS ATIVIDADES 
DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL E 

PROMOÇÃO SOCIAL PRESENCIAIS, E AGORA? 
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Sabemos que no curso ou treinamento é quase impossí-
vel manter a distância recomendada pelas autoridades em 
saúde, mas se nós do Senar quisermos continuar prestan-
do o excelente trabalho de educação no campo, temos de 
nos adaptar à nova realidade e ter novas posturas, sempre 
pensando na proteção de todos: instrutores, mobilizado-
res e participantes. 

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES POR TURMA

A quantidade de pessoas nas turmas deve ser repensada, 
evitando sempre que o número excedente coloque em 
risco os procedimentos de segurança que por hora são 
fundamentais, como o distanciamento de dois metros, 
por exemplo. 

ATENÇÃO: 
A Administração Regional do seu estado orien-
tará às entidades parceiras, aos mobilizadores e 
aos Instrutores sobre os quantitativos permiti-
dos por turma de acordo com cada oferta.
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FORMAÇÃO DE TURMAS

Os mobilizadores devem estar ainda mais atentos na sele-
ção dos participantes, verificando neste momento se estes 
fazem parte do grupo de risco. Na hipótese de o mobiliza-
dor identificar esta situação, deverá explicar aos candidatos 
a razão pela qual o Senar não o inscreverá em determinada 
oferta, deixando claro que se trata de uma situação excep-
cional e transitória e que a instituição se compromete em 
sempre observar as orientações das autoridades compe-
tentes em saúde, de modo que as condições de seleção e o 
agendamento dos eventos sejam reavaliados. 

ATENÇÃO INSTRUTOR: 
A responsabilidade cadastrar o participante 
é do mobilizador, mas antes da realização do 
evento, o instrutor deverá verificar o local de 
realização do curso e analisar o perfil do grupo 
de participantes, observando se alguém faz par-
te do grupo de risco.
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PREPARAÇÃO DOS LOCAIS ONDE ACONTECERÁ 
O CURSO/TREINAMENTO

Como já de costume, os locais para a realização dos even-
tos deverão oferecer infraestrutura adequada, que aco-
lha os participantes com conforto e segurança, observando 
principalmente:

• disponibilidade de pia com água, sabão e papel toalha; 
• disponibilidade de máscaras e álcool em gel para to-

dos os participantes;
• disponibilidade de banheiros que sejam constante-

mente higienizados com solução sanitizante, como 
água sanitária;

• ambientes claros, com ventilação natural e com a 
possibilidade de manter o distanciamento entre os 
participantes e o instrutor; 

• disponibilidade de garrafas ou copos de água mineral 
individuais; caso essa providência não seja possível, 
oriente a todos os participantes a trazerem suas gar-
rafas de água de casa; 
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FIQUE ATENTO: 
Lembre-se que bebedouros são locais de alta 
concentração de pessoas, em que o vírus pode 
ficar alojado e depois se disseminar. Caso esta 
medida não seja possível, principalmente em 
ambientes rurais, reforce a higienização dos 
bebedouros e mantenha álcool 70% ao lado de 
cada ponto de água. Os participantes devem ser 
orientados a higienizar os pontos de contato de 
bebedouros (locais de acionamento e coleta da 
água) e a lavar as mãos com água e sabão todas 
as vezes antes e depois de utilizar os bebedouros.

• a limpeza e a desinfecção das superfícies das salas de 
aula e dos demais espaços do treinamento (cadeiras, 
mesas, aparelhos, bebedouros e materiais) deverão 
ser reforçadas  constantemente antes e após a reali-
zação do curso. Recomenda-se a limpeza com deter-
gente neutro, seguida de desinfecção (álcool 70% ou 
hipoclorito de sódio);

• disposição das cadeiras e das mesas considerando 
uma distância de no mínimo dois metros;

• disponibilidade de recursos instrucionais em quan-
tidade suficiente para cada participante, tais como 
equipamentos, utensílios e ferramentas, evitando o 
revezamento. 
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ATENÇÃO: 
Cuidado com a manipulação do álcool 70%, pois 
ele é altamente inflamável! Deixe-o longe de 
crianças ou motores.

 

IMPORTANTE: 
Neste guia veja as orientações para os ambien-
tes para manipulação de alimentos. 

       

DURANTE O CURSO 

Eixo Mobilizador 

Além de todos os passos recomendados na metodologia 
do Senar para a realização do Eixo Mobilizador, você, ins-
trutor, deve dar ênfase às seguintes informações:

• avise aos participantes os procedimentos que serão 
adotados durante o curso. Deixe claro que está se-
guindo orientações do Ministério da Saúde;

• não compartilhe copos, talheres, cuias de chimar-
rão/tereré nem aceite quando for oferecido, o uso 
é individual;
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• informe que todos os equipamentos, ferramentas 
e materiais utilizados durante o curso precisam ser 
limpos e higienizados após o uso por cada participan-
te, e que isso é responsabilidade de todos; 

• evite abraços, apertos de mãos, beijos e qualquer 
contato físico durante o curso, e estimule os partici-
pantes a agirem da mesma forma;

• lave as mãos sempre que possível e incentive os par-
ticipantes a fazerem o mesmo;

• use máscara durante todo o curso, dando a devida 
atenção ao tempo de uso e higienização. A troca de 
máscara, cirúrgica ou caseira, deve ser feita segundo 
as recomendações do Ministério da Saúde. Estimule 
os participantes a agirem da mesma forma;
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• caso algum participante apresente febre e sintomas 
respiratórios (como tosse, coriza ou falta de ar), ele 
deve ser orientado a procurar atendimento em ser-
viço de saúde e, conforme recomendação médica, 
manter afastamento das atividades do treinamento;

O que você precisa saber sobre as máscaras e os cuidados de uso 
e limpeza delas.

• Elas devem ser utilizadas para quando precisar sair de 
casa ou por pessoas que estejam cuidando de idosos ou 
doentes.

• A máscara é individual, cada pessoa deve usar somente a 
sua. Não compartilhe!

• Antes de colocar a máscara, lave bem as mãos com água e 
sabão por vinte segundos.

• A máscara deve ser trocada a cada duas horas ou se ficar 
úmida.

• Evite tocar na parte da frente da máscara. Você deve colocá-
-la e retirá-la pegando somente no elástico ou fita. 

• Esteja sempre com as mãos lavadas e higienizadas para 
fazer isso.

• Ajuste a máscara de forma que ela cubra todo seu nariz 
até seu queixo. O nariz e a boca têm de ficar totalmente 
cobertos.

• Para reutilizar a máscara, deixe-a de molho por trinta mi-
nutos em um pote com a solução de 1 litro de água para 20 
ml de água sanitária. Depois lave, passe e guarde em um 
saco limpo até precisar usar. 
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• oriente para que não haja aglomeração dos participan-
tes em determinado espaço durante as atividades. Se 
for necessário, as atividades devem ser em duplas ou 
trios, respeitando sempre o distanciamento adequado 
de dois metros;

• explique o que é higiene respiratória no local do 
treinamento:

ATENÇÃO: 
Higiene respiratória é o conjunto de atitudes que 
devem ser tomadas para evitar a contaminação 
do ambiente (superfícies, objetos, etc.) e de ou-
tras pessoas por gotículas de saliva e outras se-
creções respiratórias na hora de espirrar e tossir.
Para isso, deve-se:
• estimular as pessoas a cobrirem a boca e 

o nariz ao tossir e espirrar usando lenços 
descartáveis e/ou cobrindo seu rosto com a 
manga da blusa, nunca com as mãos. 

• fornecer máscaras para todas as pessoas;
• orientar que estas lavem as mãos com 

frequência;
• fornecer lenços para incentivar seu uso e 

orientar sobre os locais corretos de descarte;
• fazer a higiene das mãos após o contato 

com secreções respiratórias ou equipamen-
tos contaminados;

• manter os ambientes de treinamento areja-
dos e limpos;

• orientar os fumantes que lavem as mãos 
com água e sabão antes e depois de fu-
mar; solicitar que não compartilhem os 
cigarros nem os maços nem fiquem no 
mesmo ambiente dos demais.
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NOS TREINAMENTOS/CURSOS COM MANUSEIO 
DE ANIMAIS

De acordo com os levantamentos técnicos relacionados 
à saúde animal, não há evidências comprovadas até o mo-
mento de que os animais domésticos, como os cachorros, 
bem como animais de produção possam ser infectados, 
adoecerem e transmitirem coronavírus para outros ani-
mais e para seres humanos.

Porém, em períodos de alerta e vigilância como este em 
vigor, recomenda-se que as medidas higiênicas preconiza-
das sejam reforçadas após o contato com todos os animais. 
Sempre incentive as mesmas medidas para os participan-
tes dos treinamentos.

Informe que caso alguém tenha suspeita da doença, o con-
tato com os animais deverá ser interrompido.

NOS TREINAMENTOS/CURSOS COM UTILIZA-
ÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E VEÍCULOS 
AGRÍCOLAS

A operação de máquinas, implementos e veículos agrícolas 
de maneira compartilhada também pode contribuir para a 
disseminação do vírus. Oriente seu uso de maneira indivi-
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dual, e sempre que houver troca de participantes é preciso 
proceder à higienização e à descontaminação. 

Atenção especial deve ser dada aos locais de manuseio 
constante, como volantes, câmbio, maçanetas, chaves de 
partida, alças de setas e botões no painel de controle.

Em nenhuma situação é recomendado que uma pessoa 
permaneça dentro de um mesmo ambiente fechado com 
outras pessoas. 

NOS TREINAMENTOS/CURSOS COM UTILIZAÇÃO 
DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS

Quanto à utilização de ferramentas, máquinas e utensílios, 
todas as vezes que tais materiais trocarem de manipulado-
res, devem ser higienizados com solução sanitizante (para 
cada 1l de água, 20 ml de água sanitária) ou álcool, princi-
palmente nos locais onde há mais contato com as mãos. Es-
sas medidas de desinfecção devem ser constantes. Com-
partilhe essa responsabilidade com todos os participantes.
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FIQUE ATENTO: 
Para todas as ofertas formativas do Senar deve-
rão ser acrescentados os procedimentos de de-
sinfecção de equipamentos e utensílios, sempre 
reforçando as boas práticas recomendadas a 
cada atividade.

NA APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS INSTRUCIONAIS

Além dos cuidados gerais para que não haja contaminação 
dos envolvidos nas programações do Senar, o instrutor de-
verá tomar cuidados especiais na execução de cada técnica 
instrucional.

Demonstração

Para essa técnica, na qual todos os participantes irão re-
alizar as atividades, é importante lembrar que as pessoas 
devem ser posicionadas de tal forma que tenham acesso 
visual e auditivo ao que está sendo demonstrado.

Nesse sentido, é recomendado que o instrutor separe a 
turma em grupos menores e aumente o espaçamento en-
tre os participantes, evitando o contato entre as pessoas 
ou contato com gotículas de saliva.
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No caso dessa técnica instrucional, o cuidado deve ser re-
dobrado ao higienizar cada instrumento ou material que 
será passado para cada participante ao longo da realização 
das atividades práticas e no retorno dos materiais para o 
instrutor, pois o passo a passo requer que o Instrutor corri-
ja movimentos e repita os passos constantemente.

2m
Distância mínima

Exposição dinamizada, discussão e tempestade de ideias 

O principal cuidado que o instrutor deverá tomar nessas 
técnicas é com o distanciamento entre os participantes e, 
principalmente, entre o instrutor e os participantes, pois 
o Instrutor irá falar boa parte do tempo, aumentando o 
risco de gotículas de saliva serem expelidas. Sendo assim, 
use sempre a máscara e estimule os participantes que 
usem-na também.
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OFERTAS DE PROMOÇÃO SOCIAL E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL NA ÁREA DE ALIMENTOS 

As programações na área de alimentos já possuem cuida-
dos mais específicos com higiene e limpeza, mas agora es-
tes devem ser ainda mais rigorosos e realizados por todos 
os participantes, sem exceção, de forma que todos estejam 
comprometidos e engajados na prevenção da transmissão 
desses vetores de doenças.

Para qualquer atividade de manipulação de alimentos de-
ve-se respeitar a legislação vigente, a qual deve ser profun-
damente conhecida pelos instrutores dessa área. Nessas 
orientações, vamos destacar as principais e as que não po-
dem deixar de ser realizadas. Cabe ao instrutor do Senar 
repassar todos esses cuidados antes de iniciar o evento:

• No local do treinamento, todos os participantes dos 
treinamentos e dos cursos do Senar na área de ma-
nipulação de alimentos devem ter acesso a pias pro-
vidas com água corrente, sabonete líquido, papel to-
alha, lixeiras com tampa de acionamento por pedal, 
de preferência, e suporte com álcool em gel 70%. De-
vem estar disponíveis também orientações (cartazes 
afixados próximos às pias) de como lavar as mãos da 
forma correta. 
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• Devem-se evitar aglomerações no ambiente em que 
será dado o treinamento. Para isso, o Senar e os par-
ceiros demandantes devem estar atentos à quantida-
de de participantes por evento. O instrutor também 
pode avaliar o espaço disponível onde será ministra-
do o treinamento e orientar sobre a quantidade ideal 
de participantes.

CUIDADO: 
O álcool em gel deve ser evitado por pessoas 
que irão realizar alguma atividade próxima ao 
fogo. O instrutor deve estar atento a isso para o 
caso de algum produto elaborado durante o trei-
namento necessitar de aquecimento. O álcool 
em gel não produz uma chama visível, e por isso 
é muito perigoso, pois só é perceptível em função 
do calor emanado.

• O instrutor deve iniciar o evento implementando 
uma rotina de higienização do ambiente onde será 
realizado o treinamento.

• O instrutor deve orientar os participantes sobre a im-
portância dessa ação, vinculando isso à transmissão 
de doenças, e também quanto ao uso dos produtos 
de limpeza, bem como os perigos para a saúde que 
podem estar associados à falta de cuidados durante 
a manipulação dos alimentos.
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• O Senar deve oferecer ou disponibilizar nos seus trei-
namentos equipamentos de proteção individual aos 
instrutores e aos participantes. O uso desses equipa-
mentos é indispensável para protegê-los durante a 
realização dos procedimentos de limpeza e sanitiza-
ção dos locais onde serão manipulados os alimentos.

• A limpeza das áreas e das superfícies que não entram 
em contato com os alimentos – como, por exemplo, 
chão e paredes – é mais simples: elas devem ser la-
vadas com água e sabão (detergente comum) e enxa-
guadas com água corrente. O excesso de água deve 
ser retirado e, após isso, aplicada solução clorada. A 
secagem é feita naturalmente.

• Para higienizar as áreas e as superfícies que entram 
em contato com os alimentos – como, por exemplo, 
bancadas, paredes até a altura das bancadas, equipa-
mentos e utensílios –, fazer o mesmo procedimento 
de limpeza com água e sabão/detergente, enxaguar, 
aplicar a solução clorada e deixar agir por 15 minu-
tos, enxaguar novamente, retirar o excesso de água e 
deixar a superfície secar naturalmente.

• Todas as instruções do fabricante apresentadas nos ró-
tulos dos produtos sanitizantes (ex.: água sanitária) para 
diluição devem ser seguidas. Para desinfecção, pode-se 
utilizar álcool 70%, nesse caso não precisa enxaguar.
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• Cuidados obrigatórios para os manipuladores que 
devem ser repassados pelos instrutores no início 
do treinamento:

1. lavar mãos e antebraços com água e sabão e desinfetá-los 
com álcool 70% a cada troca de atividade;

2. manter as unhas curtas e sem esmaltes quando for fazer 
o treinamento de manipulação de alimentos;

3. não usar adornos, como brincos, anéis, pulseiras e 
similares;

4. não usar barba;

5. usar touca durante todo o treinamento de manipulação 
de alimentos;

6. usar luvas e máscaras descartáveis em momentos mais 
críticos, sempre levando em consideração a grande chance 
de contaminação; por exemplo, o uso de luvas é recomen-
dado para quando se manipula os alimentos prontos para 
consumo e após a higienização correta das mãos;
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7. as roupas usadas no treinamento nos momentos de 
maior manipulação dos alimentos devem estar limpas; no 
caso dos sapatos, se estiverem muito sujos, ver a possibili-
dade de usar os propés descartáveis, sendo oferecidos pelo 
próprio Senar como equipamento de proteção individual; 

8. os participantes dos treinamentos com manipulação de 
alimentos devem evitar muitas conversas, tossir, espirrar, 
e outros hábitos similares, principalmente durante a ma-
nipulação. Devem seguir a recomendação do afastamento 
dentro do ambiente do treinamento.

FIQUE ATENTO: 
O Senar tem uma cartilha chamada Agroindús-
trias: boas práticas de fabricação de alimentos. 
Coleção Senar 174. Consulte a estante virtual 
do Senar, disponível em: https:// www.cnabrasil.
org.br/senar/colecao-senar.
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Para saber mais consulte:

Recomendações do Senar, Mapa e Ministério da Saúde 
para as propriedades rurais: www.cnabrasil.org.br/coro-
navirus-recomendacoes-de-prevencao-nas-proprieda-
des-ruraishttp

Ministério da Saúde: saúde.gov.br / saúde.gov.br/fakenews

*Caso receba alguma informação duvidosa, envie para o 
número de WhatsApp (61) 99289-4640.

Disque Saúde 136: funciona 24 horas por dia, sete dias 
na semana e também pode esclarecer dúvidas sobre o 
coronavírus.
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