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Existe uma palavra nova que você já deve ter escutado.

Você pode ter ouvido as pessoas falando dela ou nos noticiários.
É por causa dela que você não está indo à escola. É também o motivo pelo qual 
você não pode sair com muita frequência nem visitar seus amigos. Pode até ser a 
razão de o adulto ou os adultos que cuidam de você também estarem em casa.

C o r o n a v í r u s
Mas o que é  

coronavírus e por que 
todos estão falando 

sobre ele?

A palavra é
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Há vários tipos de coronavírus, e alguns deles infectam as 
pessoas. Se você foi infectado por um desses coronavírus, 
provavelmente você só teve tosse e nariz escorrendo.

Mas há um coronavírus completamente novo completamente novo que, quando 
entra no corpo de alguém, causa uma doença chamada 
COVID-19COVID-19. Então, quando as pessoas dizem: “pegar o 
coronavírus”, significa pegar essa doença.

O coronavírus é um tipo de vírusvírus. 

Vírus são organismos bem pequenos, 
tão pequenos que não conseguimos 
vê-los.

O QUE É O CORONAVÍRUS?

Mas o que é  
um vírus?

Pode ser um  
coronavírus...Saúde!

Eles são tão leves que podem flutuar pelo ar feito minúsculas 
gotas de água, e podem estar na sua pele sem você sentir. Se 
alguns deles entrarem em você, podem usar o seu corpo para 
criar outros organismos, e isso pode fazer você ficar doente.

Algum desses  
seres pode estar no  
meu corpo agora?

Sim, mas  
nem todos  

os vírus são  
perigosos.

ATCHIM!
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Hmm, será que  
o vírus está  

nessa maçaneta?

Como esse coronavírus é muito novo, os cientistas não 
sabem ainda tudo sobre ele. Mas eles acreditam que há 
duas maneiras principais de as pessoas o pegarem.

O coronavírus vive na garganta e boca das pessoas. 
Quando alguém que está com o coronavírus tosse, 
espirra ou expira, ele sai da boca em  
gotículas de água.

É fácil o coronavírus que está dentro 
de você passar para a sua mão quando 
você toca seu nariz ou sua boca.

Se a pessoa com coronavírus nas 
mãos tocar em uma porta, por 
exemplo, os organismos invisíveis 
conseguem sobreviver na maçaneta 
durante horas. Então, quando outra 
pessoa abre a porta, os organismos 
passam também para as mãos dela. 

E se ela tocar no nariz ou na boca, os 
organismos podem entrar em  
seu corpo.

COMO VOCÊ PEGA ESSE CORONAVÍRUS?

Assim, você também pode 
pegar o coronavírus se tocar 
em coisas que alguém que 
tenha o vírus tocou.

Apesar de você não enxergar os organismos, às vezes você 
pode ver essas gotinhas. Nos dias frios, elas formam uma 
nuvem de vapor! Então, se alguém acidentalmente respirar 
esse ar com o coronavírus, provavelmente pegará a doença.

Está tão  
frio hoje!

Posso até ver o  
vapor da nossa 

respiração!

NÃO!
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Algumas pessoas, especialmente as 
crianças, quase não se sentem mal quando 
pegam o coronavírus. Mesmo assim, elas 
estão com coronavírus no corpo e podem 
passá-los para outras pessoas sem querer.

Mas eu estou  
me sentindo  
bem, mamãe!

Eu estou  
me sentindo  

muito mal!

Estou melhor 
agora.

Ainda bem  
que temos  
anticorpos! 

O corpo tem uma arma incrível contra os vírus, que são 
os anticorposanticorpos. Pequenas células em seu sangue criam 
anticorpos para lutarem contra vírus invasores. Os 
anticorpos capturam os vírus, aí as células do sangue os 
engolem e os destroem, e assim a pessoa melhora.

Ao pegar esse coronavírus, muita gente fica com tosse e  
febre alta. Algumas pessoas também sentem dor de cabeça  
e dores no corpo.

As pessoas ficam doentes por alguns dias. Mas nosso 
corpo é maravilhoso. Quando um novo organismo, como o 
coronavírus, entra no corpo de alguém, o corpo sabe que ele é 
um invasor e começa a atacá-lo.

Isto significa que, agora mesmo, há mais 
anticorpos em seu corpo do que gente no 
mundo inteiro!

O QUE ACONTECE SE VOCÊ PEGAR O CORONAVÍRUS?

Cada um de nós tem mais de 10 bilhões  
de tipos diferentes de anticorpos  
no organismo.
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Quase todo mundo tem um corpo 
saudável para lutar contra o coronavírus. 
Mas há pessoas que têm mais  
dificuldade, porque seus corpos  
não são tão fortes. Podem ser pessoas  
com mais de 70 anos ou que já tiveram 
outras doenças, como câncer, que tornam  
seus corpos mais frágeis.

Elas precisam de mais ajuda para combater o coronavírus.  
Isso quer dizer que têm de ir ao hospital e talvez  
precisem  de uma máquina especial chamada  
respiradorrespirador para ajudá-las a respirar.

Mas, em alguns casos, mesmo essa ajuda não é suficiente para que 
se curem e, quando isso acontece, infelizmente elas morrem.

Oi, vovó,  
como  

você está?

Você vai chegar 
rapidinho  

ao hospital!

Tenho de  
ter muito  
cuidado!

Eu  
também!

Hoje vou  
dançar na  

minha sala!

É por isso que essas pessoas 
precisam ficar em casa, 
longe de qualquer lugar onde 
possam pegar o coronavírus.

ENTÃO POR QUE TODOS ESTÃO 
PREOCUPADOS COM ESSE NOVO 
CORONAVÍRUS?

Elas não vão poder receber visitas. Isso quer dizer 
que, durante certo tempo, talvez você não possa visitar 
alguns parentes, para que eles não fiquem doentes.
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Espero  
que esse  

remédio novo  
dê certo.

A maioria das pessoas melhora sozinha da COVID-19.  
Mas os médicos e cientistas querem fazer com que as 
pessoas se recuperem o mais rápido possível.  

Como é uma doença nova, os médicos ainda não têm uma 
cura para o coronavírus. Alguns remédios já conhecidos 
podem ajudar, por isso eles estão fazendo testes em  
alguns pacientes.

Como esses remédios podem não funcionar, os cientistas 
também estão pesquisando novos remédios contra  
o coronavírus. 

Uma vacina é um remédio especial que 
é geralmente injetado no seu corpo 
enquanto você ainda está saudável. Há 
no remédio vírus fracos ou mortos. Os 
anticorpos do seu sangue aprendem 
a atacar esses organismos para que, 
se você pegar o vírus, eles possam 
eliminá-los mais rápido.

EXISTE UMA CURA PARA A COVID-19? Pronto,  
já  

acabou!

Os cientistas estão trabalhando também em uma vacinavacina. .  

Você provavelmente tem tomado vacinas desde que era 
bebê. O que significa que não vai pegar algumas doenças. 

Demora muitos meses para desenvolver 
um novo medicamento. Antes de usá-lo no 
tratamento, é preciso ter certeza de que é 
seguro para todos. Por isso, ele deve ser testado 
cuidadosamente em poucas pessoas de cada 
vez. Aí, quando fica comprovado que ele 
funciona e é seguro, passa a ser produzido para 
todos os que precisam.

Fui vacinado  
quando eu era  

pequeno e agora não  
vou pegar sarampo!
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Muitos vão se recuperar facilmente da COVID-19. Mas devemos cuidar 
para que as pessoas mais frágeis não peguem a doença. Isso quer dizer 
que precisamos garantir que o menor número de pessoas contraia o 
vírus, para que ele não seja passado para as mais frágeis. E, caso muitos 
fiquem doentes e precisem ir ao hospital ao mesmo tempo, os hospitais 
ficarão cheios e não poderão fazer um bom atendimento.

É tão fácil pegar o coronavírus, que precisamos ficar muito atentos 
para não chegar muito perto de pessoas que não moram conosco.

E é por isso que todos os lugares onde há muita gente reunida – como 
escolas e bibliotecas – estão fechados agora. O governo recomendou 
que as pessoas só saiam de suas casas se for absolutamente necessário.

Determinadas pessoas – como médicos, 
enfermeiros, gente que trabalha em 
supermercados ou fazem entregas – têm de  
sair de suas casas para trabalhar.

Também pode-se sair de casa para comprar 
comida, mas é preciso tomar muito cuidado 
para não ficar muito perto de outras pessoas.

Se você ou alguém que mora com você se 
sentir mal e achar que talvez esteja com o 
coronavírus, todos terão de passar duas 
semanas sem sair de casa. 

Temos de fazer isso para proteger aqueles 
que têm menos condições de lutar contra o 
coronavírus.

POR QUE ALGUNS LUGARES AONDE COSTUMAMOS IR 
ESTÃO FECHADOS?

A escola está  
fechada. OBA!

A escola  
está fechada.  

Que pena!

Estou trabalhando  
para que você possa 

comprar comida.

Estou  
trabalhando  para 
ajudar quem está 

doente.

Também estou 
trabalhando para 
ajudar quem está 

doente.

Estou trabalhando 
para entregar  

o que as pessoas 
precisam.
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Ficar em casa com as pessoas que você ama pode ser muito divertido. 
Vocês podem fazer muitas coisas juntos que não fariam normalmente na 
escola ou quando os adultos estão no trabalho.

Sentir tudo isso é normal. E todos os que moram com 
você provavelmente sentem a mesma coisa de vez 
em quando, mesmo quando tentam não demonstrar.

COMO É FICAR EM CASA O TEMPO TODO?

Às vezes eu  
fico bravo.

Que 
chatice!

Que 
chatice!

Que 
chatice!

Mas e se eu  
também estiver  

preocupado?
Às vezes eu  
fico triste.

Sinto falta  
dos meus  

amigos.
Mas, às vezes, 

não tenho nada 
para fazer... 

Se alguma coisa o preocupa, 
converse sobre isso com a pessoa 
que cuida de você. Se você ainda 
está indo à escola, pode falar com 
um professor. Ou talvez possa 
conversar com um professor ou um 
parente por telefone, computador 
ou tablet. 

Os adultos que cuidam de você podem estar 
preocupados. Às vezes, preocupados com o 
trabalho. Outras vezes pela dificuldade de 
comprar as coisas de que vocês precisam.
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Você já está ajudando muito ficando em casa. Mas também 
pode ajudar tomando todos os cuidados para ter certeza de 
que não vai pegar ou passar o coronavírus para os outros.

Se você tiver de limpar ou assoar 
o nariz, use um lenço de papel e 
jogue-o logo no lixo. Lembre-se 
de lavar as mãos também, porque 
o coronavírus vive em seu 
catarro e pode passar do lenço 
para as suas mãos.

O QUE EU POSSO FAZER PARA AJUDAR?

Você sabia que sabão mata os vírus? Então, se lavar as mãos 
com muito cuidado e por bastante tempo, você não terá 
nenhum coronavírus nelas. Você pode cantar uma música 
enquanto lava as mãos para garantir que está lavando por 
tempo suficiente – o tempo que leva para cantar o  
“Parabéns Pra Você” duas vezes!

Parabéns pra você, nesta data querida,
muitas felicidades,

muitos anos de vida!
MAIS UMA VEZ! 

Parabéns pra você, nesta data querida,
muitas felicidades,

muitos anos de vida!

Mas os vírus 
também podem  

entrar e sair  
pelo nariz ou  

pela boca.

Se você tossir ou espirrar, coloque 
o rosto na curva de seu cotovelo, 
não nas mãos. Assim, você não vai 
passar o coronavírus dessa forma 
para ninguém.

Se todos agirem assim, já vai fazer 
uma grande diferença!
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Quieto!  
Totó, pare de latir!

Outra coisa importante que você pode fazer é ser gentil com as 
pessoas à sua volta. As coisas serão diferentes e talvez difíceis 
para todos vocês. 
 

O QUE MAIS EU POSSO FAZER?

Se você mora com irmãos ou irmãs, às vezes eles podem 
deixá-lo irritado. Mas tente não brigar com eles.

Ajude os adultos que moram com você fazendo o que eles 
pedirem e dando-lhes um grande abraço. 

Sua  
vez!

Mamãe 
pediu para 

arrumarmos os 
brinquedos.

Tudo bem.  
Vou organizar 

os livros.

Se você não estiver indo à escola, faça 
suas atividades escolares em casa. 
Com isso, você vai ocupar sua cabeça 
para que não fique aborrecido. Assim, 
quando voltar à escola, terá aprendido 
muita coisa!

Se você não tiver um lugar de estudos só 
seu, entre em acordo com todos da casa 
para dividir o espaço de forma justa.

E os meus  
trabalhos  
da escola?

Lembre-se, os adultos que moram com você também têm 
trabalho a fazer. Se for o caso, você pode ajudá-los não os 
perturbando quando eles estiverem trabalhando. Assim eles 
conseguirão se organizar para ter mais tempo para brincar com 
você. Que tal fazer uma lista do que vocês podem fazer juntos?
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Essa é uma situação muito estranha para  
todos nós, e afeta o mundo todo.

UM DIA, ESTE 
MOMENTO ESTRANHO 

VAI PASSAR.

O QUE VAI ACONTECER DEPOIS? 

Mas se tomarmos cuidado e ficarmos em casa, estaremos 
fazendo todo o possível para impedir que o coronavírus se 
espalhe. E isso dará tempo para que os cientistas e médicos 
descubram como curar esta doença e talvez evitar,  
de uma vez por todas, com o uso de remédios e  
vacinas, que as pessoas fiquem doentes.

Um dia, muito em breve, apesar de ninguém saber 
exatamente quando, você vai poder visitar as  
pessoas que ama, brincar com seus amigos,  
ir à escola e fazer um monte de outras coisas  
que você gosta, mas que não pode fazer agora.

Agora podemos 
brincar juntos!

OBA! 
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Nós conseguimos 
todos juntos!
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O que é coronavírus e por que todos estão falando sobre ele?

Nos últimos tempos, você já deve ter feito essas perguntas  
ou outras parecidas. A ideia deste livro é tentar responder  

a cada uma delas, e a muitas outras que vêm surgindo,  

apresentando explicações simples e claras a respeito do 
coronavírus e seu impacto na saúde e no dia a dia de todos nós.

As ilustrações instrutivas e divertidas são de Axel Scheffler, 
ilustrador do famoso O Grúfalo, livro escrito por  
Julia Donaldson, publicado pela Brinque-Book.

Aproveite a leitura!


