
Coronavírus
Orientações 
para a família



• Coronavírus é uma família de vírus que 
causam infecções respiratórias.

• Principais sintomas: febre, tosse, 
dificuldade de respirar.

• Os sintomas podem aparecer até 12 dias 
após o contato com o vírus.

• O vírus da família Coronavírus em maior  
circulação atualmente é o COVID-19.

• Em 11 de março de 2020 a OMS 
(Organização Mundial de Saúde) 
declarou que o COVID-19, nova doença 
causada pelo coronavirus, é uma 
pandemia. Isso já era esperado diante 
do avanço da doença em todo o mundo. 
O momento da epidemia no Brasil é 
de prudência, não de pânico. Como a 
epidemia é dinâmica, as informações 
e sugestões desta cartilha podem ser 
atualizadas em poucos dias.



Resumo
Como se proteger do coronavírus?
• Lave as mãos com frequência, por pelo menos 20 

segundos, com água e sabão ou higienize com 
álcool em gel 70%.

• Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não 
lavadas. E, ao tocar, lave-as em seguida, como 
indicado.

• Ao espirrar ou tossir, cubra nariz e boca com um 
lenço de papel, jogando-o em seguida no lixo. 
Se não tiver o lenço, cubra com o braço, nunca 
com as mãos.

• Evite o contato próximo com pessoas doentes.
• Não compartilhe objetos de uso pessoal, como 

talheres, toalhas, pratos e copos.
• Evite aglomeração e mantenha os ambientes 

ventilados.
• Fique em casa quando estiver doente.
• Limpe e desinfete objetos e superfícies tocados 

com frequência.

Como o coronavírus é transmitido?
• Gotículas de saliva
• Espirro
• Tosse
• Catarro
• Toque ou aperto de mãos
• Objetos ou superfícies contaminados

Quais são os principais sintomas  
do coronavírus?
• Febre
• Tosse
• Dificuldade de respirar



Voltei de viagem de um local com casos de coronavírus. 
O que faço?
• Fique atento à sua condição de saúde, principalmente nos primeiros 14 

dias.

• Reforce os hábitos de higiene, como lavar as mãos com água e sabão.

• Caso apresente sintomas, como febre, tosse ou dificuldade de respirar, 
procure uma unidade de saúde e informe o seu histórico de viagem.  
 

Como identificar um caso suspeito para coronavírus e 
um caso provável?
CASO SUSPEITO: 

Apresentar febre E, pelo menos, um sintoma respiratório (tosse, dificuldade 
para respirar etc.). Principalmente se tiver viajado recentemente (cerca de 14 
dias anteriores ao aparecimento dos sintomas) para algum país que esteja 
na área de transmissão local, conforme identificada pela OMS OU se teve 
contato próximo com alguém com caso suspeito ou confirmado para o 
coronavírus (COVID-19).

CASO PROVÁVEL: 

Ter contato próximo domiciliar de caso confirmado em laboratório, 
apresentando febre E/OU qualquer sintoma respiratório, dentro de 14 dias 
após o último contato com o paciente. 

Se você se enquadrar em uma dessas situações acima, não vá ao local de 
trabalho ou escola. Procure o serviço de saúde o mais rápido possível. Avise 
o seu gestor imediato ou a equipe da secretaria da sua unidade escolar 
sobre o seu quadro clínico. 

Perguntas e 
Respostas
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Qual a diferença entre gripe e coronavírus?
No início da doença, não existe diferença entre os sintomas de uma 
infecção pelo coronavírus e a de qualquer outro vírus. Por isso, é 
importante ficar atento às áreas de transmissão local.

Neste momento, apenas pessoas com histórico de viagem aos países 
monitorados pela OMS e que apresentem febre e sintomas respiratórios 
podem ser considerados suspeitos.

Quais cuidados devo ter se for viajar para as regiões 
definidas pela OMS de transmissão sustentada para 
coronavírus?
O Ministério da Saúde orienta que viagens para as regiões com 
transmissão sustentada devem ser realizadas apenas em casos de 
extrema necessidade. Essa recomendação vale até que o quadro todo 
esteja bem definido.

Posso enviar meu filho para a escola?

Sim. Não há nenhuma orientação que suspenda as aulas no Brasil, até 
o momento.

Gestantes podem transmitir o vírus para o bebê?
• Ainda não é possível afirmar o potencial de transmissão do novo 

coronavírus de mãe para o feto.

• Até o momento não há relato de contaminação de bebês de mães 
contaminadas.

• Não foi identificado o vírus no líquido amniótico.
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Devo usar máscara para me proteger?

Se você não está doente ou cuidando de alguém que esteja, não há 
necessidade.

Posso pegar coronavírus do meu pet?
Não. Não há evidências de que animais de estimação, como gatos 
e cães, foram infectados ou possam transmitir o vírus que causa o 
COVID-19.
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