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CORONAVÍRUS

MENSAGEM AOS PAIS
E RESPONSÁVEIS
Pais, mães, responsáveis e cuidadores de crianças,
Nesta situação que estamos vivendo durante a pandemia do coronavírus, é importante conversar e explicar às crianças o que está acontecendo. A curiosidade é normal em qualquer idade e, juntamente com
as dúvidas, podem surgir sentimentos como insegurança, medo e até
raiva. Se é comum nos adultos, imagina nas crianças…
A mudança de rotina causa ansiedade, e os adultos devem mostrar
que é papel de cada um proteger-se e proteger as pessoas mais vulneráveis nessa pandemia.
Também é importante brincar, pois é assim que crianças aprendem da
melhor forma. Cantem juntos, dancem, façam atividades e tentem se
distrair em meio à nova rotina e às novas obrigações.
Além de manter as crianças bem entretidas, use a informação como
um instrumento de proteção para sua família.

Todo cuidado é importante!
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Meu nome é Doutora Carla
E eu estou aqui para explicar
direitinho toda essa história
e pedir a sua ajuda.

Vamos lá?

Você já deve ter percebido que
o tempo todo a gente escuta
falar no coronavírus, né?
Às vezes fica difícil entender o que está
acontecendo na sua casa, na sua cidade, aqui
no Brasil e no mundo todo, mas é importante
saber: o assunto É SÉRIO. Mudou muito a
nossa vida em pouco tempo e é por isso que os
adultos não param de falar nisso.
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O QUE É
ESSE TAL DE

?

CORONAVÍR US

É UM TIPO DE VÍRUS, um micro-organismo
tão pequenininho que é quase invisível e a
gente só consegue enxergá-lo com lentes de
um microscópio.
O coronavírus gosta de viver no corpo humano
e pode passar de uma pessoa para outra. Isso
quer dizer que ele é contagioso.

Esse vírus causa uma doença que se chama

COVID-19.

Nome bem esquisito, né? E essa doença não é
nada legal. A gente fica com tosse e febre e,
às vezes, com dificuldade de respirar quando
está doente.
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No começo, parece até uma gripe comum.
Mas a COVID-19, causada pelo coronavírus,
ainda é um grande mistério até para os
melhores médicos e cientistas… Ainda não
existe nem vacina nem remédio para curá-la.

É muito importante
aprendermos todas as
formas de nos proteger
desse vírus perigoso
e, assim, cuidar da nossa saúde e da
saúde da nossa família e de todas as
pessoas que vivem no Brasil.

10

11

COMO SABER SE
ALGUÉM QUE EU
CONHEÇO ESTÁ DOENTE?
Quem está infectado pode até não sentir
nadinha… Mas, se ficar doente, pode ficar com:

FEBRE E TOSSE OU
DIFICULDADE DE RESPIRAR
E, ÀS VEZES, DOR NO
CORPO, DOR DE GARGANTA
E NARIZ ENTUPIDO.

Se você ou alguém que você conhece estiver se
sentindo assim, é importante falar com um adulto.

ELES VÃO SABER O QUE FAZER.
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Se eles tiverem dúvidas, podem
ligar para o telefone do

disque Saúde: 136

e conversar com uma pessoa
que vai saber explicar tudo o
que deve ser feito.
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COMO
ALGUÉM
PEGA
CORONAVÍRUS

?

Esse vírus, por ser tão
pequenininho, pode ser
transmitido pelo ar, através
da tosse ou espirro, sem a
gente perceber.

Se a gente abraçar, der as mãos ou
beijar uma pessoa que esteja com o
vírus, pode se infectar também.
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Ele ainda pode ser transmitido se a
gente encostar as mãos em algum
objeto que esteja contaminado,
como telefone, corrimão de escadas,
maçaneta de porta e botão de elevador,
e depois colocar as mãos nos olhos, na
boca ou no nariz.
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Eita! Então como é
que a gente pode
se proteger do
coronavírus?
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Chegamos à parte
mais importante da
nossa conversa…
vou chamar o vovô
Hermes, que sabe
muito sobre o
assunto, pra me
ajudar a explicar.

COMO AINDA NÃO SE SABE TUDO SOBRE O

CORONAVÍRUS,

A ÚNICA FORMA DE SE
PROTEGER DELE É TENDO ALGUNS CUIDADOS:

Lave as mãos com água e sabão sempre,
sempre, sempre. Várias vezes por dia… Tem
que esfregar entre os dedinhos, lavar na parte
de cima, na parte de baixo, as unhas e os
pulsos… quer uma dica legal? Conte até 20 em
voz alta ou cante duas vezes a música
“Parabéns para você” na hora em que estiver
lavando as mãos.

Mãos sujas na boca, no olho ou no nariz?
Nem pensar! Não deixe que esse vírus entre
no seu corpinho de jeito nenhum, tá?

E se eu sair correndo
O álcool em gel também é muito bom para
deixar as nossas mãos sempre limpinhas.
Peça a ajuda de um adulto antes de usar.

Se tossir ou espirrar – ATCHIM! –, não use
as mãos para cobrir a boca. Utilize seu
antebraço ou um lenço de papel. Depois,
lave bem as mãos.

Não divida copos, pratos e talheres com
mais ninguém. Cada um com o seu: essa é a
regra!
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bem rápido, para fugir
do coronavírus?
Funciona?

Infelizmente, não...
O melhor a fazer neste momento é ficar
em casa. Invente brincadeiras, desenhe
bastante, faça receitas deliciosas, leia
historinhas, pule e dance muito. Existem
mil maneiras de se divertir.

As pessoas mais velhas, assim como eu, estão
em maior perigo. Por isso, nestes dias, o melhor
é que as crianças fiquem longe do vovô e da
vovó. Eu tenho matado a saudade dos meus
netinhos conversando pelo telefone…

Já, já, quando tudo passar, vou
enchê-los de beijos e abraços.

Você sabia que as crianças nem sempre
ficam doentes por causa do vírus, mas podem
transmiti-lo para as pessoas mais velhas,
que podem ficar muito doentes? Por isso, é o
momento de termos muito cuidado!
Evite abraçar, dar aperto de mãos ou beijos
nas pessoas. Que tal inventarmos um
cumprimento diferente?

!
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Esses cuidados são muito
importantes para que você se
proteja do coronavírus, e proteja
as outras pessoas também.
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Fique tranquilo porque tudo vai
voltar ao normal e você logo vai
encontrar seus amiguinhos,
o vovô e a vovó.

NÓS
CONTAMOS
COM A SUA
AJUDA!
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VAMOS PROTEGER
QUEM A GENTE AMA?
Eu sei que você está sem entender direito
por que, por enquanto, não estamos
recebendo todos os beijos e abraços que
gostaríamos. Isso acontece porque o vírus
é muito contagioso e, quanto menos gente
ficar doente, melhor. É um jeito de evitar
a propagação do vírus.

Esta é a hora de ter
paciência, fazer tudo
direitinho e cuidar de
quem a gente ama.
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Vou repetir para você não esquecer:

a doença COVID-19,
causada pelo coronavírus,

pode ser muito grave para pessoas
mais velhas e aquelas que têm
doenças como:
• ASMA, BRONQUITE E DOENÇAS
RESPIRATÓRIAS.
• DIABETES, HIPERTENSÃO.
• DOENÇAS AUTOIMUNES.
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ATENÇÃO
O BRASIL PRECISA DE VOCÊS
NESSA MISSÃO CONTRA O

CORONAVÍRUS. AGUENTEM FIRME!
LAVEM SEMPRE AS MÃOS E LOGO
TUDO ISSO VAI PASSAR!
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CRIANÇAS!

POSSO TER
MEDO DO

CORONAVÍRUS ?
É NORMAL SENTIR MEDO.
Muita gente fica com medo de uma nova
doença, principalmente porque ainda
não existe remédio ou vacina. Mas
lembre-se de que o medo também nos
protege dos perigos. Fique sempre
alerta e siga as recomendações para
fugir do coronavírus!
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Pronto para nos ajudar?
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Você está pronto para
enfrentar o coronavírus?
Pronto para se proteger?

41

VAMOS NOS
PROTEGER DO

CORONAVÍRUS!

CONTAMOS
COM VOCÊ!
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ALGUMAS PALAVRAS
PARA VOCÊ APRENDER
Ministério da Saúde – É uma organização do Governo Federal, com autoridades e especialistas que decidem as regras, as estratégias e as soluções de saúde para todos os

Organização Mundial da Saúde (OMS) – É uma organização mundial que observa a pandemia do coronavírus e ajuda os países a tomar decisões e divulgar informações.
Propagação – É quando o vírus se espalha pela população.
Diagnóstico – É um teste que os médicos fazem no paciente para saber se ele tem uma doença, como a COVID-19.

brasileiros.

136 – Esse é o número de telefone que o Ministério da Saú-

Sistema Único de Saúde (SUS) – É uma rede de profissio-

de criou para receber dúvidas e dar informações para os

nais e espaços públicos que cuidam da saúde da popula-

cidadãos brasileiros.

ção brasileira. De pequenos postos de saúde em cidadezi-

Sintomas – São os sinais que o nosso corpo dá quando te-

nhas e laboratórios aos grandes hospitais públicos fazem

mos uma doença.

parte desse sistema de atendimento e vigilância em saúde
para pessoas de todas as idades. Se essa fosse uma história em quadrinhos, eles seriam os heróis em suas salas de
controle.
Epidemia – É o momento em que muitas pessoas ficam doentes ao mesmo tempo em um lugar. Quando acontece no
mundo todo, chama-se pandemia.
Pulmões – São responsáveis pela nossa respiração e por

Doenças autoimunes – O nosso corpo é cheio de defesas
naturais que nos protegem de muitas doenças. Mas a doença autoimune diminui a nossa capacidade de nos defendermos naturalmente de vírus, bactérias ou outros micro-organismos.
Micro-organismos – Seres bem pequenininhos, minúsculos
mesmo, que a gente nem consegue enxergar. Só podem ser
vistos com o uso de microscópios em laboratórios.

filtrar o ar. Ficam dentro do peito, perto do coração. É uma
parte do nosso corpo bastante afetada pela COVID-19.
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Quer saber mais? Acesse:

www

saude.gov.br/coronavirus
ou ligue 136

