
O Grupo de Enfrentamento ao COVID-19 DO 

IEAA/UFAM 

À CABOCLADA AMAZONENSE: 
informativos  sobre o novo 

coronavírus



O objetivo deste material é trazer informações a respeito do Coronavírus,
também chamado de COVID-19, apontando as principais medidas de
prevenções no combate ao vírus com uma linguagem simples, do cotidiano
amazonense. Prendemo-nos à variação linguística regional, vivenciadas pelos
‘caboclos’ amazonenses. Trata-se, portanto, de um material simples, no qual
não temos maiores pretensões, a não ser a de levar informação sobre o
Coronavírus de uma forma leve e coloquial. Assim, convidados todos à
leitura...

Do que trata este material sobre o 

Coronavírus (COVID – 19)?



Melhor ficar em casa de bubuia, que de molho 
no hospital...

Em tempos de quarentena é bom lembrar ...

Então deixe de leseira caboclo, faça sua parte, 
se proteja e proteja todos à sua volta!!



Tu sabes que é o novo 
Coronavírus ? 

Já ouvistes falar?

O bicho é maceta de ruim, 
vou lhe dizer!

Colega!



- Manazinha, me diga, o 
que é mesmo esse tal de 

Coronavírus?

● Os cientistas estudaram esse vírus e observaram que esse é
diferente dos outros que causam gripe. Quando entra no
nosso corpo, se reproduz muito rápido. Cada vírus pode criar
milhares de cópias, uma das razões de ser tão contagioso e
perigoso. Nosso corpo entra em “guerra” contra esse vírus,
podendo resultar em dores, inflamações e até pneumonia.

● As principais portas de entrada são: boca, nariz e olhos.

● - Mano, o coronavírus PODE MATAR!

- Colega, vou lhe explicar:



- Ei maninho, isso pega é?
Como sei se peguei?

Essas gotículas também podem recair sobre superfícies — o banco do ônibus, nos
assentos do barco, no móvel de casa —, e qualquer pessoa que coloque as
mãos sobre elas e depois as leve à boca, nariz, olhos.

Os principais sintomas da doença são: tosse, febre alta
e falta de ar.

- Eita, se pega! Olhe só!

O novo coronavírus é transmitido quando alguém infectado tosse ou espirra  e 
as gotículas acabam entrando no nosso sistema respiratório.

A tosse, em geral, é seca, sem muita secreção.



- Eita que esse vírus é escroto e ruim! Quero pegar esse bicho 
não! Como faço para me proteger?

- Manazinha, olhe, a OMS (Organização Mundial da Saúde) manda tu fazer o 
seguinte:



Caboclo e Cabocla, aí oh! 

Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote uma onda 

amigável sem contato físico, mas sempre com sorriso no 

rosto.

Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote uma onda 

amigável sem contato físico, mas sempre com sorriso no rosto.

1

2

3Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, 

toalhas, pratos e copos.

4 Evite aglomerações e mantenha os ambientes limpos e 

bem ventilados.

Mantenha uma distância mínima cerca 

de 2 metros de qualquer pessoa tossindo 

ou espirrando, ou fiquem um pirarucu a 

distância !



- Mas não é só uma gripezinha? 
- Teléze!!, esse vírus mata colega!

A orientação da OMS é o isolamento social, então colega, fique 
em casa com tua família, não deixe os curumins na rua,  eles não 

estão de férias.

Só saia de casa se for realmente necessário!

FIQUE EM CASA  LESO, VALORIZE A VIDA ! ESSA 

IDEIA É CHIBATA!



A informação ainda pode ser o melhor remédio, 
leia, pesquise... Pergunte... 

Lembre-se: a quarentena é necessária contra o 
coronavírus. 

...E aí, bora se proteger? Não fica de lezeira, baré! 

Então cape o gato da rua e vá pra casa abestado! Melhor 
ficar em casa de bubuia, que de molho no hospital... Vamos 
mandar esse vírus pra baixa da égua!!

Colega, o melhor tratamento é a prevenção!



Revisão e Editoração:
Angela Maria Gonçalves de Oliveira

Rozane Alonso Alves
Jonatha Daniel dos Santos Apoio e colaboração:

Katia Gonçalves Gutierrez 
Leonardo Carvalho Alves 
Mariana Rissi Azevedo 
Moisés Santos de Souza 

Renato Abreu Lima 
Rudson de Jesus Holanda Apoio

Thalisson Freitas Leite

Instituto de Educação, 
Agricultura e Ambiente, 

IEAA/UFAM
Apresentação e Idealização:

Maria Isabel Alonso Alves

Elaboração:
Gino Vieira dos Santos

José Edilson de Lima Mendonça

Grupo de Combate 
ao COVID-19 
IEAA/UFAM



Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. Site do Ministério da Saúde. Brasília, DF. Disponível em:
https://www.saude.gov.br/. Acesso em: 13/04/2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Site do ministério da Saúde. Brasília, DF. Disponível em:
https://coronavirus.saude.gov.br/. Acesso em: 13/04/2020.

Estados Unidos da América. Organização Mundial da Saúde. Organização Pan-Americana da Saúde.
Site da Organização Pan-Americana da Saúde. Washington D.C. Disponível em:
https://www.paho.org/bra/. Acesso em:13/04/2020.


