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EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA  
COMUNIDADES EM DESENVOLVIMENTO  

 
VISÃO GERAL 

 
As páginas de fotos são uma maneira eficaz e divertida de facilitar ou revisar as lições de 

saúde. Elas podem ser usadas com crianças, adultos, pessoas que aprendem através de 
histórias e pessoas que falam outro idioma. As páginas de fotos podem ser usadas para revisar 
lições com PDCIs ou em visitas domiciliares com famílias, em sala de aula ou com grupos 
comunitários. As páginas de fotos deste manual podem ser usadas para equipar os 
profissionais de saúde (PDCIs) com uma compreensão básica do problema de saúde, ou para 
ensinar o tópico a qualquer grupo pequeno. Os livros ilustrados são ferramentas utilizadas 
pelos profissionais de saúde (PDCIs) para compartilhar com seus vizinhos o que estão 
aprendendo.  

Estas páginas de fotos são baseadas nas excelentes ilustrações e materiais de 
treinamento fornecidos pelo Programa de Educação em Saúde para Comunidades em 
Desenvolvimento – (PESCD) / (HEPFDC – Health Education Program for Developing 
Communities em inglês). O conteúdo do programa é baseado em informações e diretrizes 
disponibilizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e seus numerosos (mais de 700) 
parceiros colaboradores, como os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). 
Representa o trabalho de literalmente milhares de estatísticos, epidemiologistas e 
especialistas clínicos de países em todo o mundo - Isso também permite a apropriação local 
do programa.  

Conforme observado no PESCD, “A maioria dos pacientes que vemos em países 
desenvolvidos e em desenvolvimento estão sofrendo de doenças que são evitáveis. De todas 
as suas necessidades de saúde, a maior é, de longe, obter informações de saúde que sejam 
confiáveis. Embora a OMS, o CDC e outras fontes possam fornecer informações que salvam 
vidas com base em evidências, raramente chegam aos nossos pacientes, ou até mesmo aos 
seus profissionais de saúde... O PESCD foi criado para fornecer as mais importantes 
informações sobre cuidados de saúde, baseados em evidências, às pessoas que mais 
necessitam (para salvar mais vidas e prevenir sofrimentos).”  

Cada página de fotos inclui uma ou duas páginas de ilustrações, seguidas por perguntas 
de exemplo que podem ser usadas para orientar uma discussão sobre o tópico de saúde. Se 
você tiver dúvidas ou quiser obter mais informações sobre um tópico em particular, consulte o 
Manual do PESCD (HEPFDC em inglês) disponível gratuitamente em nove idiomas em 
http://www.hepfdc.org  

  
Compilado 06/2019  

 

 
 

727 E. Bethany Home Road 
Suite D122 

Phoenix, AZ  85087 
http://www.chenetwork.org 
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COMO USAR ESTE MANUAL 
 

Este manual do plano de aula faz parte de uma extensa série para uso no PDCI (Programa 
de Desenvolvimento Comunitário Integral) ou Transformação do bairro (NT em inglês).  

  
PDCI e Neighborhood Transformation  
  

O PDCI integra de forma transparente o evangelismo e o discipulado com a prevenção de 
doenças e o desenvolvimento baseado na comunidade. O trabalho é holístico, procurando 
satisfazer toda a necessidade de indivíduos e comunidades através da obediência completa a 
tudo o que Jesus ordenou.  

As lições foram escritas para fornecer aos instrutores do PDCI, ferramentas que podem 
ser usadas para ajudar as comunidades a sair da pobreza enquanto levam as pessoas à fé 
em Cristo. Os instrutores do PDCI, habilidosos em métodos de aprendizagem participativa, 
usam esses materiais para permitir que as comunidades em todo o mundo escapem dos ciclos 
de pobreza e vivam como seguidores de Jesus. Para obter informações sobre o PDCI e como 
você pode ser treinado como facilitador, acesse www.chenetwork.org.  

A Transformação do bairro é uma estratégia que ajuda as igrejas a ministrar de maneira 
integral às pessoas nos bairros pobres urbanos. Permite que as pessoas assumam a 
responsabilidade por suas próprias vidas. Ajuda os vizinhos a ajudar seus vizinhos e os 
transfere do bem-estar e alívio para o empoderamento. Ele se concentra nos ativos 
encontrados no bairro, e não nas necessidades de fixação. Os vizinhos aprendem a trabalhar 
juntos e construir a propriedade local, em vez de esperar que os estrangeiros resolvam seus 
problemas. Para mais informações sobre Transformação do bairro, ou NT, acesse 
www.neighborhoodtransformation.net.  

Transformação do Bairro (NT) e Programa de Desenvolvimento Comunitário Integral 
(PDCI) trabalham lado a lado e são baseados nos mesmos princípios. O PDCI começou nas 
áreas rurais da África e agora se espalhou para mais de 105 países. No entanto, o mundo está 
se tornando mais urbanizado. Através da Transformação do Bairro, o PDCI foi adaptado para 
trabalhar em áreas urbanas pobres na América do Norte. O PDCI Urbano aplica as estratégias 
de Transformação do bairro em cidades ao redor do mundo.  

  
Como funciona o treinamento do PDCI / NT?  

O treinamento PDCI / NT destina-se a capacitar indivíduos e comunidades como arquitetos de 
seu próprio desenvolvimento. O treinador do PDCI / NT não fornece soluções pré embaladas em uma 
palestra, mas facilita discussões que envolvem as pessoas na criação de suas próprias soluções. O 
propósito deste material do plano de aula é permitir que o instrutor facilite essas discussões. Este 
princípio básico deve ser entendido e orientar o usuário desses materiais no processo de treinamento. 
O gráfico abaixo compara as duas abordagens: 

Palestra (Abordagens Tradicionais) Discussão (PDCI / NT) 
Conteúdo focado Centrado no aluno 

Dá conselhos Conscientização 
As pessoas ouvem As pessoas criam soluções 

Estrangeiros dão soluções As pessoas de dentro da comunidade possuem 
suas próprias soluções 

As pessoas esperam que alguém de fora deem 
os recursos para o projeto 

As pessoas agem / tomam uma atitude 

As aulas do PDCI / NT são formatadas para facilitar ao facilitador as discussões e envolver 
as próprias pessoas na análise de problemas, na identificação de recursos e na criação de 
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soluções. Existem algumas chaves simples para usar este material com o propósito 
pretendido:  

1. Mantenha o grupo pequeno e sente-se em círculo. Em vez de ficar na frente dos 
participantes que estão sentados em filas, sente-se com eles em um círculo. O tamanho ideal 
para a aprendizagem participativa é entre 15 e 30 pessoas. Nunca se levante quando falar. 
Quebre frequentemente em grupos menores de 3-6 pessoas para uma discussão mais 
aprofundada.  

 

2. Concentre-se em facilitar atividades e incentivar a discussão. A coluna da esquerda de 
cada plano de aula contém os métodos, perguntas e atividades que o instrutor do PDCI / NT 
usará para facilitar o aprendizado. A principal responsabilidade do treinador do PDCI / NT é 
criar um ambiente de aprendizagem. Os métodos, atividades e questões na coluna esquerda 
do plano de aula são projetados para essa finalidade.  

 

3. Valorize e registe as contribuições de cada participante. Quando as soluções estão 
sendo discutidas, sempre tenha um membro do grupo servindo como escritor para registar as 
ideias do grupo em uma grande folha de papel. Coloque essas folhas de papel nas paredes 
da sala até o final do seminário. Ao facilitar a discussão, faça as perguntas na coluna da 
esquerda do plano de aula e repita as respostas de cada participante em voz alta enquanto 
sua contribuição está sendo escrita pelo escritor.  

 

4. Contribuir com conhecimento como participante na discussão e não como especialista. 
O conhecimento na coluna da direita de cada plano de aula é uma lista de ideias que o grupo 
provavelmente criará quando fizerem uma discussão de ideias juntos. O instrutor do PDCI / 
NT compara essas ideias com o conhecimento na coluna da direita do plano de aula, e 
contribui com pensamentos importantes daquela coluna que foram negligenciados, depois que 
as ideias do grupo foram apresentadas e registradas.  

 

5. Seja centrado no aluno. Use crachás com os nomes dos participantes e chame-os pelo 
nome. Comece onde as pessoas estão e envolva-as no processo de seleção de tópicos. Use 
uma linguagem que eles possam entender. Lembre-se de que construir relacionamentos é 
essencial para um processo criativo e para os esforços cooperativos que geram mudanças.  

 

6. Concentre-se em ativos. Peça a Deus para ajudá-lo a ver o que o povo tem e não o 
que falta. Ajude-os a se verem como mordomos de recursos, em vez de vítimas das 
circunstâncias. Identifique os recursos locais. Ajude-os a apreciar e desenvolver seus 
sucessos.  

 

7. Seja orientado para a ação. O propósito da sessão não é transferir conhecimento do 
instrutor para os participantes. O propósito de uma sessão do PDCI / NT é envolver os 
participantes na criação de soluções que eles próprios possuem e implementarão. O processo 
deve ser de autodescoberta. As pessoas são mais propensas a agir de acordo com suas 
próprias ideias do que com ideias apresentadas a elas por outras pessoas.  

 

8. Aprenda a usar os quebra-gelos e as perguntas OPAPAs. Os quebra-gelos são 
utilizados no início de uma aula para visualizar situações da vida real e representam um único 
problema de maneira clara e concisa. O objetivo do quebra-gelo é focar um problema e 
estimular o processo de pensamento. Cada quebra-gelo, seja uma imagem, uma 
dramatização, um estudo de caso, uma história ou uma lição, é seguido no plano de aula por 
uma ou mais das perguntas OPAPA. Essas perguntas servem como uma estrutura para as 
lições do PDCI / NT, mas muitas vezes apenas as primeiras duas ou três perguntas são feitas 
depois de uma introdução, porque as outras perguntas serão respondidas no corpo da lição:  
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● O – Observar - O que viram ou ouviram? (Recontar a história, descrever a imagem) 
● P – Problema – Qual o problema? (Enfoque o problema ou a questão a ser discutida) 
● A – Aqui – Acontece aqui em nossa região? (Relacione o quebra-gelo com a vida real) 
● P – Porque – Porque acontece? (Identifique as causas) 
● A – Atitude – Que atitude vamos tomar a respeito? (Criar soluções) 

Quais resultados estamos procurando? 

O sucesso das nossas atividades de treinamento pode ser medido pelos seguintes 
indicadores transformacionais. Estes são os resultados que vemos consistentemente em 
programas PDCI / NT amadurecidos em todo o mundo, e o que estamos procurando nas vidas 
daqueles que treinamos:  
 

1. Visão compartilhada: A comunidade enxerga um futuro melhor e tem esperança de 
que isso possa ser alcançado.  

2. Liderança: líderes cristãos piedosos estão posicionados e equipados para liderar a 
comunidade para a realização da visão.  

3. Responsabilidade: As pessoas estão assumindo a responsabilidade pela sua própria 
saúde e bem-estar.  

4. Cooperação: As pessoas estão unidas e trabalhando juntas pelo bem comum.  
5. Voluntários: As pessoas estão tomando iniciativas e agindo com sacrifício para 

atender às necessidades legítimas dos outros.  
6. Dignidade: As pessoas recuperaram sua identidade como feito à imagem de Deus e 

sua vocação como mordomos da criação. Em vez de serem controlados ou vitimizados 
pelo seu ambiente, eles são mordomos dela.  

7. Aprendizagem, habilidade e recursos: as pessoas estão preparadas para identificar 
necessidades e recursos, montar um plano e mobilizar voluntários para realizar sua 
visão. As pessoas estão continuamente refletindo sobre o que está acontecendo para 
aprender a ser mais efetivo.  

8. Comunidade Cristã e Testemunho: As pessoas estão se tornando seguidores de 
Jesus. Os crentes estão se reunindo para comunhão, oração, estudo da Bíblia e 
adoração, e estão compartilhando Cristo com seus vizinhos em palavras e ações.  

9. Multiplicação: Conhecimento e habilidades aprendidas estão sendo transmitidos para 
os outros.  

Uma vez que os resultados acima são alcançados na vida das pessoas, suas 
comunidades mudam. A saúde melhora, a mortalidade infantil diminui, a agricultura se torna 
mais produtiva, empregos são criados, sistemas de água, estradas, escolas e clínicas são 
construídos e igrejas são estabelecidas ou fortalecidas. Paz, justiça, compaixão e integridade 
são testemunhadas na comunidade e Deus é glorificado. Tudo isso será resultado de soluções 
criadas e pessoas responsáveis, e não de programas impressos e entregues do exterior.  

Adaptando a lição ao contexto 

É impossível criar planos de aula ou livros ilustrados que possam ser usados 
universalmente sem adaptação ao contexto e cultura dos participantes. As ilustrações e 
questões de discussão usadas nesses livros ilustrados têm a intenção de fornecer uma 
estrutura para a discussão de questões chave, mas precisam ser adaptadas pelo usuário ao 
contexto. No entanto, o processo participativo que envolve os participantes analisando 
problemas, identificando recursos e criando soluções, nunca deve ser comprometido.   
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USANDO AS PÁGINAS DE FOTOS 

 
Data: 2/2019 (1-1½ HORAS) 

 
OBJETIVOS: Depois de trabalhar com esta lição, os participantes serão capazes de: 
 1.  Dizer o que é uma página de foto. 
 2.  Descrever maneiras pelas quais uma página de fotos pode ser usada. 
 3.  Praticar usando páginas de fotos. 
 4.  Criar sua própria página de fotos. 

 
VISÃO GERAL PARA FORMADORES: Esta é uma lição para os treinadores sobre como usar 
páginas de fotos e livros ilustrados para ensinar ou revisar lições. 
 

Dramatização: Duas pessoas estão conversando. (5 minutos) 
1ª Eu tenho uma história para te contar. Aqui! (Ele entrega a outra pessoa a página de 

foto, como a água está contaminada.) 
2ª Mas não há palavras! 
1ª Você ainda pode contar a história! O que você vê? 
2ª Uma mãe está lavando roupas no rio. Outra criança está nadando, e um menino e um 

cachorro estão fazendo cocô nas proximidades. E uma garota está coletando água! 
1st O que está acontecendo? 
2nd Ela está coletando água suja! 

 
 
I. 

 
Página de Fotos (10 minutos) 
Distribua a primeira página de como a água está contaminada. 

 A. O que é uma página de foto? 
  1.  Uma página de foto tem poucas palavras. 
  2.  Mas uma página de foto pode contar uma história. 
  3.  Uma página de foto pode fornecer uma mensagem sem palavras. 
  4.  Uma página de foto pode ensinar uma lição usando fotos. 
  1.  Observar - O que você viu nesta foto? 
  2.  Problema – Qual o problema? 
  3.  Como esta água está ficando contaminada ou suja? 
  4.  O que acontece se você beber água contaminada? 
  5.  Aqui – Acontece aqui em nossa região?? 
  6.  Onde você encontra água contaminada em nossa área? 
  7.  Porque – Porque isso acontece? 
  8.  Atitude – Que atitude vamos tomar a respeito? 
  9.  Como podemos manter a água limpa? 
  10.  Outra pergunta: 

 
 C. Distribua a segunda página de como a água é contaminada. 

Há alguma pergunta que possamos adicionar à nossa discussão? 
  1. Nós não perguntamos sobre. . . 
  2. Nós poderíamos perguntar sobre. . . 
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II. 

 
Usando páginas de fotos (10 minutos) 

 A. De que maneiras você pode usar páginas de fotos em sua comunidade ou em 
sua escola ou em seu ministério do PDCI? Com quem você os usaria? 

  1.  As páginas de fotos podem ser usadas como quebra-gelos.  
  2.  Treinadores podem usar páginas de fotos para revisar com os PDCIs o que foi 

aprendido.  
  3.  PDCIs podem usar páginas de fotos para ensinar ou revisar tópicos nas 

residências.  
  4.  Podem ser usadas com o PDCI para crianças.  
  5.  Na escola para ensinar ou revisar lições.  
  6.  Ou na igreja, e em estudos bíblicos para ensinar histórias da Bíblia.  

 
 B. Com quem você os usaria? 
  1.  As páginas de fotos podem ser usadas com crianças pequenas.  
  2.  Com crianças mais velhas ou com jovens.  
  3.  Com adultos que não gostam de ler ou que não sabem ler.  
  4.  As pessoas que falam outro idioma podem entender as páginas de fotos.  
  5.  Podem ser usadas com famílias.  
  6.  Em pequenos grupos.  
  7.  Ou podem ser usadas com todos!  

 
 C O que você pode fazer se não tiver como copiar as páginas das fotos? 
  1.  Desenhe a figura em um pedaço de papel grande.  
  2.  Encene a história mostrada na página de foto.  
  3.  Mostre a foto no seu smartphone/tele móvel ou uma cópia da lição.  
  4.  Conte a história mostrada na página da foto.  
 
III. 

 
Praticar usando a página de foto (20-30 minutos) 
Divida em pequenos grupos. Dentro de cada grupo pequeno, 2 pessoas fingirão 
ser do PDCIs fazendo uma visita domiciliar e o resto assumirá o papel da família. 
Use uma página de fotos para ensinar o estilo PDCI (usando as perguntas ou 
fazendo as suas próprias) sobre como a água está contaminada ou sobre a 
diarreia. Em seguida, troque de papel até que cada pessoa tenha praticado o uso 
de páginas de fotos.  
 

 
IV. 

 
Faça sua própria página de fotos (20 minutos) 
Continue em seus pequenos grupos. Pense em um tópico que você ensinou ou 
aprendeu recentemente.  

1. Desenhe uma figura para ilustrar o problema ou a situação.  
2. Faça algumas perguntas que você usaria com a página de foto para ensinar ou 

revisar sobre o tópico. Pense OPAPA.   
Responda, demonstrando sua página de fotos e faça algumas perguntas sobre 
ela.  
 

  
Referências:  
Centre for Affordable Water and Sanitation Technology. WASH Education and Training Resources. Disponível em: 
https://resources.cawst.org/ 
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Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.org 
 
 
 

 
ATITUDE: 

 
Podemos usar páginas de fotos para ensinar ou revisar tópicos. 

 
HABILIDADE: 

 
Participantes irão saber como usar a página de fotos. 

 
AVALIAÇÃO: 

 
Os participantes estão usando páginas de fotos para ensinar, ou usam 
durante as visitas domiciliares? 

 
MATERIAIS: 

 
-Como a água está contaminada – página de fotos (duas páginas) 
-Diarreia – página de foto (duas páginas) 
-Grandes folhas de papel tamanho cartaz, marcadores, fita adesiva 
-Papel, lápis, canetas ou marcadores 
-Exemplos de páginas de fotos 
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COMO A ÁGUA ESTÁ CONTAMINADA 

 

 
 

COMO A ÁGUA ESTÁ CONTAMINADA 
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COMO A ÁGUA ESTÁ CONTAMINADA 

 
O que você está vendo nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 

O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região?  
P – Porque – Porque isso acontece?  
A – Atitude – Que atitude vamos tomar a respeito? 

O que esta foto mostra? 
• Mostra maneiras de como a água fica suja e contaminada. 

 
Qual é o problema com água contaminada ou suja? 

• A água tem sujeira ou germes dentro dela.  
• A água está contaminada com germes.  
• A água não está segura para beber.  

 
Quais são algumas das maneiras pelas quais a água está contaminada ou suja? 

• Animais fazem cocô/defecam na água.  
• A água dos campos é drenada para o rio.  
• As pessoas fazem cocô/defecam perto do rio/córrego.  
• As pessoas lavam roupas no riacho, jogam latas, garrafas e lixo na água.  
• As moscas transportam germes para a água.  
• As pessoas lavam-se no rio, as crianças nadam e brincam no rio.  
• Outros:  
• Outros:  

 
Na foto, uma garota está coletando água do rio. Essa água pode ser usada para beber? 

● Não! A água está contaminada. 
● Não! A água está suja. 
● Não! A água tem muitos germes! 
● Não! Beber desta água pode fazer você ficar doente. 
● Não! Você só pode beber água tratada/purificada e segura. 

 
Ande pela sua comunidade. Olhe para as suas fontes de água. 

● Será que nada disso acontece em sua área? 
● Você vê alguma maneira de que a água está sendo contaminada em sua área? 
● O que a sua comunidade pode fazer para ajudar a manter a água limpa? 

 
 
Referência:  
Centre for Affordable Water and Sanitation Technology. WASH Education and Training Resources. Disponível em: 
https://resources.cawst.org/ 
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DIARREIA 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018.  
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DIARREIA 
 
O que você está vendo nesta foto? O que está acontecendo?  

  
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região?  
 
Por que a diarreia é um grande problema?  
 

• Mais de 1 milhão de pessoas morrem de diarreia e desidratação a cada ano.  
• Diarreia mata mais de 2000 pessoas por dia!  

  
Quais são algumas das causas da diarreia? 
  
● A mamadeira é a causa mais frequente da diarreia.  
● Garrafas, mamilos, fórmula e água podem ficar contaminados.  
● Beber água não potável também causa diarreia.  
● Carne e ovos infectados podem causar diarreia.  
  
Quais são algumas maneiras de prevenir a diarreia?  
 
● Lavar as mãos!  
● Amamentar seus bebês.  
● Não usar garrafas/mamadeiras!  
● Beber água segura/potável.  
● Preparar alimentos seguros para comer.  
  
Qual é o maior problema que a diarreia pode causar?  
 
● Bebês e crianças frequentemente ficam desidratados ou ressecados.  
  
Como você pode tratar a diarreia e prevenir a desidratação?  
 
● Dê muitos líquidos.  
● Administrar o soro caseiro ou a solução de reidratação oral.  
● A diarreia pode ser tratada em casa com o soro caseiro (ORS em inglês).  
  
 
 
 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: 
http://www.hepfdc.org 
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O MAIS IMPORTANTE CONHECIMENTO 
 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. 
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O MAIS IMPORTANTE CONHECIMENTO 
 
--- perguntas OPAPA ----  
O – Observar - O que você viu?   
P – Problema – Qual o problema?   
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região?    
 
Por que você acha que as pessoas da foto estão tão felizes?  

• Elas estão saudáveis, têm bons amigos e uma boa família.  
  
Você gostaria que sua família e seus vizinhos fossem saudáveis?  

• Sim! Claro!  
  
Qual é o melhor – manter as pessoas saudáveis e evitar que adoeçam ou dar remédios 
quando estiverem doentes?  

• Mantê-las saudáveis. Evitar que fiquem doentes.  
• O conhecimento de como se manter saudável é mais importante que o medicamento.  

  
O que é boa saúde?   
É uma pessoa com um corpo saudável que se zanga contra seu vizinho, é saudável? 
  

• Não. Ele tem um péssimo relacionamento com o seu vizinho.  
  

É uma pessoa com um corpo saudável que se zanga com Deus, é saudável?  
 

• Não. Ela tem um péssimo relacionamento com Deus.  
  
É uma pessoa com um corpo saudável que joga lixo na rua, é saudável? 
  

• Não. Ela não está cuidando do meio ambiente.   
  
É um adolescente que fuma, bebe bebidas alcoólicas, e usa drogas, é saudável?  
 

• Não. Ele não está cuidando dele mesmo.  
  
Qual é o conhecimento mais importante? O que a Bíblia diz?  
 

• A Bíblia nos ensina que Deus nos ama e que precisamos amar uns aos 
outros. 

  
Então o que deveríamos fazer? O que podemos fazer para sermos saudáveis? 

• Se Deus nos ama, então somos importantes.  
• Nós precisamos cuidar de nós mesmos.  
• Precisamos amar e cuidar de nossos vizinhos, e ter bom relacionamento com os 

outros.  
• Podemos aprender como se manter saudável e prevenir doenças.  

 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
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PREVENÇÃO DE MORTES E SOFRIMENTOS — TRÊS COISAS 
 

  

TRÊS COISAS 

A Organização Mundial de Saúde 
relata que pelo menos 

 

80% das doenças cardíacas prematuras  
(causa nº 1 de morte)  

80% do AVC (3ª causa de morte) 
80% da diabetes (6ª causa de morte) 
40% do câncer (2ª causa de morte)  

e VÁRIAS outras condições 
 

Pode ser evitado por   
VOCÊ  

Se fizer apenas 3 coisas 
 

(muito mais importante do que todos os nossos 
hospitais & clínicas, médicos & enfermeiros, e 

medicamentos & cirurgias combinadas) 
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PREVENÇÃO DE MORTES E SOFRIMENTOS – TRÊS COISAS 
 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2016. 



21 
Educação em Saúde para Comunidades em Desenvolvimento 
 

 

PREVENÇÃO DE MORTE E SOFRIMENTO — TRÊS COISAS 
 

Introdução: Esta lição está baseada no Programa de Educação para Comunidades em 
Desenvolvimento. 
 
Instruções: Mostre primeiro a primeira página com a foto. (Não mostre a segunda página). 
 
Você gostaria de prevenir mortes e sofrimentos?  Sim! 

 
O que a Organização Mundial de Saúde relata? 

● Muitos casos de doenças cardíacas, diabetes, AVCs e câncer pode ser prevenido 
fazendo 3 coisas.  

● 80% (ou quatro em cada cinco casos) de doenças cardíacas, AVCs e diabetes e 
40% (ou dois em cada cinco casos) de câncer pode ser prevenido fazendo três 
coisas.  

● Isso impediria muitas mortes.  
 
Pode imaginar o que seriam estas três coisas? 
 
Instruções: Agora mostre a segunda foto. 
 
O que a primeira linha de imagem mostra? 

Pessoas sofrendo – com ataque do coração, com AVC, está na cadeira de rodas, no 
hospital.  
 

Quais são as três maneiras de prevenir isso? 
 Primeiro, comer direito. 

● Comer muitos legumes. Quanto mais vegetais, com muita variedade, melhor! 
● Comer comida como aveia ou soja (tofu). 
● Comer alimentos saudáveis. 
● Evitar carnes processadas. 
● Não comer muitos alimentos fritos e sonhos/donuts 
● Não consumir muito açúcar e refrigerantes. 
● Não use muito sal. 
● Não beba muitas bebidas alcoólicas. 

Segundo, não fumar. Não use tabaco. 
● Fumar causa cerca de 5 milhões de mortes a cada ano. 

Terceiro, faça bastantes exercícios físicos. 
● Caminhe ou ande de bicicleta ao invés de dirigir.  
● Faça esportes como jogar futebol. 
● Não sente no sofá o dia todo assistindo televisão.  
● Não durma na rede o dia todo. 
● Não conduza aonde quer que vá.  
● Fique ativo! 

 
Então, quais são as três maneiras de prevenir doenças e sofrimentos? Você está 
fazendo isso? 

● Comer comidas saudáveis. Cortar o sal, açúcar e frituras.  
● Não fumar. 
● Fazer muitos exercícios físicos.  

 
Referência:  Health Education Program for Developing Communities. 2016. Disponível em: http://www.hepfdc.org 
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MANTENDO-SE SAUDÁVEL 
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ATIVIDADES FÍSICAS 
 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018

QUAIS AS 5 CHAVES PARA A ATIVIDADE FÍSICA APROPRIADA 

ATIVIDADE FÍSICA 
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ATIVIDADES FÍSICAS 
 
O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região?  
  
Olha para as fotos à esquerda. Por que algumas pessoas não são muito ativas? 

● Eles não fazem exercícios. 
● Eles assistem TV ou jogam video games.  
● Eles dirigem em qualquer lugar. 

 
O que pode acontecer se você não faz muitos exercícios? 

● Você pode comer muito e não fazer exercício suficiente. 
● Você pode engordar e desenvolver doenças como pressão alta, doenças do 

coração/cardíaca, AVCs e diabetes.  
 
O que você pode fazer para manter-se ativo? 

● Fazer exercícios! 
● Fazer caminhadas. 
● Praticar algum esporte. 
● Ir de bicicleta para o trabalho. 
● Sair do sofá e fazer coisas ao ar livre! 
● Trabalhar no seu jardim/horta. 

 
A Organização Mundial de Saúde recomenda 5 chaves para Atividade Física. 
 
Quanto de atividade moderada, como caminhada, você deve fazer a cada dia? 

● Pelo menos 30 minutos. 
 
E, se você puder, adicione algumas atividades com mais intensidade. Quais são alguns 
exemplos de atividades intensas? 

● Andar de bicicleta. 
● Jogar futebol. 
● Jogar basquetebol. 

 
Que tipo de atividades físicas você faz todos os dias? Como você está praticando 
exercícios? 
 
 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
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HORTA 
 
 

 
 

Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2016. 
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HORTA 
 
 
 

O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região?  
 
 
Por que você deveria plantar uma horta? 

● Para ter mais comida  
● Gastar menos dinheiro no supermercado 
● Comer alimentos saudáveis e cultivados em casa 

 
Você tem uma horta?  
 
Onde você pode plantar uma horta? 
 
O que você gostaria de cultivar? 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2016. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
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NÃO FUMAR 
 

 
 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.info/ 
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NÃO FUMAR 
 
 
 

---- perguntas OPAPA ----  
O – Observar - O que você viu?   
P – Problema – Qual o problema?   
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região?   

 
 

Quais são os riscos de fumar? 
● Fumar torna os dentes amarelos. 
● Dá mau hálito. 
● Os bebês que respiram o fumo podem ter dificuldades em respirar.  
● Fumar faz mal à saúde, causa doenças e câncer. 

 
Fumar causa alguma doença? 

● Fumar pode levar a doenças cardíacas. 
● Pode levar a acidentes vasculares cerebrais - AVCs. 
● Provoca cancro do pulmão e causa muitas mortes. 

 
Quantas pessoas morrem por ano em consequência do tabagismo? 

● Mais de 5 milhões de pessoas 
 
Você ou seus amigos fumam? 
 
Se você fuma, o que você deveria fazer? 

● Nós deveríamos deixar de fumar! 
● Eu irei contar aos meus amigos sobre os riscos do fumo.  

 
Referência: Health Education Program for Developing Communities. 2016. Disponível em: http://www.hepfdc.info/ 
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CUIDADOS DE DOR E FEBRE ALTA 
 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. 
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CUIDADOS COM A DOR E FEBRE ALTA 
 
 

 
O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região?  
 
Como você deve vestir um bebê ou criança com febre? 

● Crianças doentes, não cubra com muitas roupas. 
● Muitas roupas demais podem aumentar ainda mais a febre. 
● Bebês e crianças doentes devem usar a mesma quantidade de roupas que qualquer 

outra pessoa. Mantenha-as confortáveis.  
 
A febre precisa sempre ser tratada? 

● A maior parte da febre não precisa ser tratada. 
● A febre pode ajudar o corpo a combater a infecção. 
● Se a febre for muito alta, você pode banhar a criança com água morna. 
● Às vezes também ajuda a massagear a pele enquanto você dá banho na criança. 
● Beba muitos líquidos. 

 
O que você pode fazer se uma criança ou um adulto tiver febre ou dor de cabeça? 

● Não se esqueça de beber muitos líquidos. 
● Muitas dores de cabeça são causadas por não beber líquidos suficientes (ao ficar 

desidratado. 
● Febre alta, dores de cabeça e outros tipos de dor também podem ser tratados com 

Paracetamol (também conhecido como Tempra ou Tylenol). 
● Não se esqueça de dar a dose certa. 
● Não beba álcool quando estiver a tomar Paracetamol. 
● Não dê aspirina a crianças pequenas para tratar uma infecção.  

 
Quando deve ir ao medico ou prestador de cuidados de saúde? 

● Consulte a próxima página da foto, “quando não há Médico.” 
 
 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
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QUANDO SE DIRIGIR AO MÉDICO OU PRESTADOR DE CUIDADOS DE 
SAÚDE 

 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. 
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QUANDO SE DIRIGIR AO MÉDICO OU PRESTADOR DE CUIDADOS DE 
SAÚDE 

 
 
 
O que você está vendo nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região?  
P – Porque – Porque isso acontece?  
A – Atitude – Que atitude vamos tomar a respeito? 

 
Quais são alguns sinais de que o seu filho precisa de ser examinado imediatamente por 
um médico ou profissional de saúde? 
 

● A respiração dele é difícil. 
● Ele está com dificuldades para respirar. Há um desenho da parte inferior do tórax.  
● Sua respiração é muito rápida (mais de 50 respirações por minuto para um bebê, ou 

mais de 40 respirações por minuto para uma criança mais velha). 
● Ele tem uma tosse crônica ou dificuldade respiratória que dura há mais de um mês. 
● Ele não é capaz de beber ou amamentar. 
● Ele está doente há 3 dias e não apresenta melhoras. 
● Ele parece estar com dores. 
● Tem vomitado repetidamente. 
● Ele tem diarreia frequente e parece desidratado. 
● Teve convulsões ou convulsão. 
● Ele é letárgico/lento e difícil de despertar. 
● Tem o pescoço duro. Ele fica mais irritável quando você o move. 
● A febre dele já durou mais de 3 dias. 
● Ele tem febre de tremores. (Isto é malária?) 
● Ele apenas “parece muito doente”. 

 
O que você deveria fazer? 

● Leve o seu filho ao medico ou ao profissional de saúde imediatamente. 
 
 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
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MEDICAMENTOS 
 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. 
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MEDICAMENTOS 
 

 
O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região? 

 
Todos os medicamentos são seguros? 

● Não! Os medicamentos podem prejudicá-lo ou matá-lo se forem tomados de forma 
errada. 

● Todos os medicamentos têm efeitos secundários. 
● Tome o medicamento apenas quando o seu médico ou prestador de cuidados de saúde 

o aconselhar. 
● Nunca dê o seu medicamento a outra pessoa. 
● Tome o valor exato que o medico prescrever, tomar muitos medicamentos pode 

prejudicá-lo. 
● Os frascos de medicamentos têm muitas vezes um rótulo especial. 

 
Onde deve guardar os medicamentos? 

● Mantenha os medicamentos em um armário fechado, fora do alcance das crianças. 
● Não guarde os medicamentos numa prateleira ou numa mesa. 

 
O que devem fazer as mulheres grávidas? 

● Os medicamentos podem prejudicar o feto. Não fume nem beba durante a gravidez. 
● As mulheres grávidas devem tomar vitaminas. 
● Tome apenas medicamentos conforme prescrito pelo seu médico. 

 
É seguro tomar todos os medicamentos de venda livre, como aspirina ou ibuprofeno? 

● Não! Mesmo a aspirina pode causar efeitos colaterais se ingerida de forma errada. 
● Aspirina ou o ibuprofeno podem causar dores de estômago. 

 
Por que não é seguro dar comprimidos a bebês e crianças pequenas? 

● Eles podem se engasgar com a pílula e não conseguir engoli-la. 
 
O que você pode fazer em vez disso? 

● Moer a pílula em pó entre duas colheres, em seguida, misture o pó com um pouco de 
líquido ou comida. 

 
Onde guarda os seus medicamentos? 

● Num armário fechado na casa de banho. 
 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
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BOA HIGIENE 
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FALTA DE HIGIENE 
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FALTA DE HIGIENE 

 
 
O que está acontecendo aqui? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região?  
P – Porque – Porque isso acontece?  
A – Atitude – Que atitude vamos tomar a respeito? 

 

 
O que o cão e o rapaz estavam fazendo? 

● O menino não usava latrina. 
● O cão fez cocô numa área aberta. 

 
Então o que fez o rapaz? 

● Ele brincou na mesma área. 
● Ele sujou as mãos com o cocô. 
● Ele colocou as mãos na boca. 

 
O que aconteceu ao rapaz? 

● Ele ficou doente! 
● Ele teve diarreia. 

 
Porque é que o rapaz ficou doente? 

● O rapaz não usou uma latrina. 
● O rapaz não lavou as mãos, e pegou germes do cocô ao colocar a mão na boca. 

 
Como é que as infecções se propagam de uma pessoa para outra? 

● Do cocô de pessoas ou animais. 
● Das mãos sujas. 

 
Como podemos evitar a propagação de infecções? 

● Utilize sempre um banheiro ou uma latrina. 
● Não brinque em áreas sujas ou contaminadas. 
● Lave as mãos! 
● Beba água potável. 

 
O que você pode fazer em sua casa para ter uma melhor higiene e prevenir infecções? 
 
 
 
 
 
 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
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PREVENINDO O SOFRIMENTO E AS MORTES 
 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. 
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PREVENINDO O SOFRIMENTO E A MORTE 
 

 
O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região?  

 
Quais são os três maiores assassinos do mundo em desenvolvimento? 
 

● Muitas pessoas bebem água contaminada. 
o O consumo de água não limpa. 
o A água contém germes e insetos que causam doenças. 

 
● Casas e bairros não são mantidos limpos. 

o O lixo atrai moscas, camundongos e ratos. 
o Moscas, camundongos e ratos espalham doenças. 

 
 

● Muitas pessoas não usam latrinas. 
o Isto leva à propagação de doenças. 

 
Quais os resultados disto? 

● Muitas pessoas estão morrendo. 
● A foto mostra cinco milhões de mortes. 

 
Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 8 segundos uma criança morre 

de doenças ligadas a estes problemas. 
E todos os anos 5 milhões de pessoas morrem de doenças relacionadas. 

 
Estas mortes podem ser evitadas? O que você pode fazer? 

● Sim! 
● Podemos trabalhar juntos para ter água potável e aprender a beber água 

potável. 
● Podemos manter nossas casas e bairros limpos, sem lixo. 
● Podemos usar latrinas devidamente construídas. 

 
Vamos falar mais sobre cada um destes tópicos. 
 
 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
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BOA HIGIENE 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. 

 

Pasta de dente 
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dental 
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BOA HIGIENE 
 
 

 
O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região?  
 

 
O que você pode fazer para ter uma boa higiene e manter-se saudável? 

● Lave as mãos – antes de cozinhar, antes de comer e depois de ir ao banheiro. 
● Lave suas roupas 
● Tome banho regularmente. 
● Rios e lagos podem estar contaminados, portanto, não dê banho ao seu bebê lá. 
● Faça muito exercício. 
● Beba água potável. 
● Escovar os dentes duas vezes por dia. 
● Use o fio dental uma vez por dia. 

 
 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
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COMO LAVAR AS MÃOS 
 

 
 

Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2016. 
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COMO LAVAR AS MÃOS 
 
 
 
 
O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região?  
 

 
Como deve lavar as mãos? 

● Molhe as mãos com água corrente e adicione sabão. 
● Você pode colocar um Tip Tap perto da latrina ou cozinha.  
● Não mergulhe as mãos numa tigela de água. A água pode ficar cheia de germes 

e os germes podem passar de pessoa para pessoa. 
● As torneiras Tip Tap são práticas e usam pouca água. 
● Esfregue as mãos durante pelo menos 20 segundos, esfregue também as 

costas das suas mãos. Você pode cantar a música “Parabéns para você” duas 
vezes para se lembrar de quanto tempo deve esfregar.Também limpe debaixo 
das unhas. 

● Seque suas mãos em uma toalha limpa ou deixe-as secar ao ar livre. 
● Lave suas toalhas e coloque-as ao sol para secar. 

 
O que a sua família pode fazer para ter mãos mais limpas? 
 
 
 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
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QUANDO LAVAR AS MÃOS 
 
 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2016. 
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QUANDO LAVAR AS MÃOS 
 
 
 

Introdução: Baseia-se no Programa de Educação em Saúde para o Desenvolvimento de 
Comunidades. 
 
O que você está vendo nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região?  
P – Porque – Porque isso acontece?  
A – Atitude – Que atitude vamos tomar a respeito? 

 

 
Quando deve lavar as mãos? 

● Depois de ir ao banheiro 
● Antes de cortar carne 
● Depois de fazer carinho em um cão ou outro animal de estimação 
● Depois de tossir ou espirrar 
● Antes de comer 
● Antes de cozinhar 

 
Por que é importante lavar as mãos? 

● Para se manter saudável 
● Para que os germes e as infecções não se espalhem 
● Para evitar ficar doente 

 
O que é que você faz? Quando você lava as mãos? 

 
 
 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2016. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
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CUIDADO DOS DENTES DAS CRIANÇAS 
 

 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. 

AÇÚCAR 
IOGURTE 

PASTA D
E D

ENTE 

FIO 
DENTAL 

ÁGUA 
POTÁVEL 

 



47 
Educação em Saúde para Comunidades em Desenvolvimento 
 

 

 
 

CUIDADO DOS DENTES DAS CRIANÇAS 
 
 
 
O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região?  
 

 
O que pode acontecer se não te importares com os dentes? 

● Você pode ter uma dor de dente. 
● Ter cárie dentária. 
● Perder os dentes. 

 
Quais são algumas maneiras de cuidar dos dentes do seu filho? 

● Amamentar o seu bebê com leite materno. Não use mamadeira! 
● Evite refrigerantes, alimentos açucarados e “fast food”. 
● Coma muitas frutas e verduras. 
● Beba muita água. 
● Escovar os dentes duas vezes por dia. 
● Use um pouco de creme dental. 
● O flúor no creme dental fortalece os dentes. 
● Use fio dental uma vez por dia. 

 
O que você pode fazer se não tiver uma escova de dentes ou fio dental? 

● Você pode fazer uma escova de dentes caseira a partir de um galho que é afiado em 
uma extremidade. 

● Você pode usar fio forte ou fio de pesca em vez de fio dental. 
 
O que você faz para cuidar dos dentes de seus filhos? 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
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CUIDADOS COM OS DENTES 
 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. 
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CUIDADO COM OS DENTES 
 
 
 
O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região?  
 

 
Como podemos evitar? 

● Não fume! 
● Fumar torna os dentes amarelos. 
● Danifica as gengivas. 
● Causa mau hálito. 
● Não beba muito. 
● Beber pode levar a câncer na boca. 
● Evite alimentos açucarados e refrigerantes. 

 
O que você deve fazer? 

● Beba muita água. 
● Coma muitas frutas e legumes. 
● Escovar os dentes duas vezes por dia. 
● Use fio dental uma vez por dia. 

 
O que você faz? Como você está cuidando de seus dentes? 
 
 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
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ÁGUA POTÁVEL  
 
 

 
 

 

 

 

Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. 
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ÁGUA POTÁVEL 
 

 
O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região?  

 
Onde você consegue água para beber? O que você está fazendo? 
 
Por que é importante ter água potável? 

● Para não adoecer 
● Para se manter saudável 
● Para não ter diarreia 

 
Quais são algumas maneiras de ter água potável? 

● Pela desinfecção solar (SODIS) da água 
● Através da filtragem da água 
● Comprando água purificada 
● Por água fervente 
● Otras formas: 

 
Quando deve usar água potável? 

● Para lavar frutas e legumes 
● Para beber! 
● Escovar os dentes 
● Quando fizer soro (SRO), ou Sais de Reidratação Oral 
● SRC é usado para tratar crianças com diarreia. 

 
Como conseguir água mais segura para beber? 
 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
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PREPARAÇÃO SEGURA DE ALIMENTOS 
 

 

As cinco chaves para uma comida mais segura. 
1. Manter limpo 

PREPARAÇÃO SEGURA DE ALIMENTOS  
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Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. 

 
 

2. SEPARAR CRU E COZIDO 

3. COZINHE MUITO BEM 
 

4. MANTENHA OS ALIMENTOS 
EM TEMPERATUDAS SEGURAS 
 

5. LAVE OS ALIMENTOS CRUS E FRUTAS COM ÁGUA 
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PREPARAÇÃO SEGURA DE ALIMENTOS 

 
A Organização Mundial de Saúde identificou 5 maneiras de ter alimentação 
segura. 
 
Mostre a primeira página de fotos. O que você vê nesta foto? O que está 
acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região?  

 
Qual é a primeira forma de dispor alimentos mais seguro? 
 
1. Manter limpo. 
 
Como podemos manter-nos limpos? 

● Lave as mãos antes de cozinhar. 
● Utilize sempre uma latrina ou banheiro. 
● Lave as mãos depois de ir ao banheiro. 
● Lave as mãos depois de cortar a carne. 
● Lave os seus pratos sujos com água e sabão antes que as moscas se juntem. 
● Também lave suas facas. 
● Mantenha as panelas e os alimentos cobertos. 
● Lave suas toalhas de prato e coloque-as para secar. 

 
Mostre a segunda página com as fotos. 
 
Quais são as outras formas de obter alimentos mais seguros? 
 
2. Separe os alimentos crus dos cozinhados. 

● Separar carne crua, aves e frutos do mar de outros alimentos. 
● O suco de carnes cruas pode conter germes perigosos. 
● Use facas e placas de corte separadas só para a carne, não use para frutas, vegetais e 

pães. 
 
3. Cozinhe os alimentos cuidadosamente, especialmente carne, aves, ovos e frutos do mar. 

● Cozinhar alimentos mata germes perigosos. 
 
4. Mantenha os alimentos em temperaturas seguras — quentes ou frias. Não deixe os 

alimentos à temperatura ambiente. 
 

5. Beba água potável e use água potável para limpar seus vegetais. 
● Não coma alimentos de latas que estejam inchadas ou amassadas. 

 
Referência: Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: 
http://www.hepfdc.org  
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FOGÕES DE COZINHA SEGUROS 
 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities 2016. 
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FOGÕES DE COZINHA SEGUROS 

 
O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região?  

 
Quais são alguns dos riscos de ter um fogão a lenha no interior da casa? 
 

● Queimar madeira ou carvão em ambientes fechados cria muita fumaça. 
● O fumo dos incêndios provoca problemas de saúde, danifica a sua pele, seus 

olhos, os pulmões e o seu coração. 
● Pode causar pneumonia e doenças pulmonares. 
● Bebês e crianças podem ficar doentes. 
● As pessoas podem ser queimadas pelo fogo de cozinha. 
● Cortar árvores para lenha pode causar desmatamento ou perda de florestas. 
● Muitas mulheres passam muito tempo carregando lenha. 

 
O que pode ser feito? Quais são algumas formas seguras de cozinhar a sua 
comida? 

● Cozinhe do lado de fora sobre um fogão que consuma menos lenha e produz 
menos fumaça. 

● Se tiver que cozinhar dentro de casa, use uma chaminé de fumaça para tirar a 
fumaça. 

● Use fogões solares para cozinhar seus alimentos. 
● Em cozimento com calor retido, os alimentos são levados a ebulição, cozidos 

por alguns minutos em fogo brando (ou fogão solar) e depois colocados em um 
recipiente isolado (fogão com calor retido) para continuar cozinhando em fogo 
brando por mais algumas horas.  

● Os fogões de calor podem ser fabricados com materiais disponíveis localmente 
(como cestas de tecido ou caixas de papelão cheias de travesseiros, cobertores, 
grama ou jornais amassados). Assim, é utilizado menos combustível e os 
alimentos são bem cozinhados. 
 
 

Que tipo de fogão você está usando? Como você pode melhorar seu fogão de 
cozinha? 
 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2016. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
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UMA BOA LATRINA 
 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. 
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UMA BOA LATRINA 
 
 
O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região?  
 

 
Por que é importante usar uma latrina ou banheiro? 

● O seu cocô contém muitos germes. Também pode conter vermes ou ovos. 
● Se fizer cocô lá fora, sem latrina ou banheiro, estes germes podem espalhar-se 

a outras pessoas. 
● As moscas também espalham doenças. 
● Se fizer cocô lá fora, pode espalhar uma infecção a outras pessoas e torná-las 

doentes. 
 
O que é uma boa latrina? 

● Uma boa latrina tem parede em todos os lados, e mantem as moscas do lado de 
fora, tem um lugar para ficar em pé ou sentar-se acima de um buraco profundo e 
está sempre coberta. 

● Algumas latrinas têm um tubo de PVC que vai no fosso até ao telhado, o tubo de 
PVC ajuda a manter as moscas e os odores afastados. Estas são chamadas 
latrinas VIP, ou latrinas de fossa com ventilação melhorada. 

 
O que você deve fazer depois de ir ao banheiro ou de fazer cocô? 

● Lavar as mãos! 
 
O que você deve fazer com o cocô do cão? 

● O cocô do cão também contém germes e vermes. 
● Enterre o cocô do cão num buraco profundo. 
● Cubra o buraco com uma tampa à prova de moscas. 

 
Que tipo de latrina ou banheiro você usa? 
 
Como você cuida da sua latrina? 
 
 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
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MOSCAS 
 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2016. 
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MOSCAS 

 
 
 
O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região?  

 
Porque é que o rapaz está doente? 

● Sua comida está contaminada ou suja. 
● As moscas transportavam germes da pilha de lixo, do cocô do cão, e da latrina 

para a sua comida. 
● A latrina está cheia de moscas. Porque o fosso da latrina foi deixado descoberto, 

para que as moscas pudessem entrar. 
 
Como é que as moscas transportam doenças? 

● As moscas transportam doenças de uma pessoa para outra. 
● Quando cães ou pessoas estão doentes, o cocô contém germes. 
● As moscas podem transportar germes e passar doenças como febre tifoide e 

diarreia de uma pessoa para outra. 
● Quando as moscas aterrissam em sua comida, elas podem levar doenças até 

você. 
● Também podem transportar doenças oculares como trachoma de uma pessoa 

para outra. 
 
O que você pode fazer para evitar que as moscas carreguem doenças? 

● Utilize sempre uma latrina ou um banheiro. 
● Certifique-se sempre de que a latrina ou banheiro estejam bem cobertos. 
● Se uma criança, um cão ou um animal fizer cocô perto da casa, limpe-a. 
● Cubra sua comida até que esteja na hora de comer. 
● Mantenha seu rosto limpo. 

 
 
 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2016. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
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MOSQUITOS 
 
 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. 
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MOSQUITOS 

 
 

O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
----perguntas OPAPA---- 
O – Observar - O que você viu?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região?  
 

 
Os mosquitos têm muitas doenças graves. Que tipos de doenças são 
transportadas por mosquitos? 

● Malária  
● Febre da Dengue 
● Chikungunya 
● Febre amarela 
● E muitos outros! 

 
Por isso, temos de tentar livrar-nos dos mosquitos. Onde os mosquitos se 
reproduzem? 

● Em água parada. 
● Na água que não está em movimento. 

 
Quais são algumas maneiras para se livrar dos locais de reprodução de 
mosquito? 

● Cavar valas para que a água escorra na terra. 
● Cubra todos os recipientes que contêm água. 
● Destruir ou se livrar de qualquer coisa que contenha água, como latas velhas, 

lixo e pneus velhos. 
● Enterre seu lixo. 
● Os pneus podem ser reciclados ou enterrados. Eles podem ser usados para 

fazer balanços, jardins, hortas (encha o pneu com areia e plante frutas e 
vegetais). 

 
O que está acontecendo nas fotos abaixo? 

● Mergulhe os mosquiteiros num inseticida de longa duração como a permetrina. 
● Durma sempre sob mosquiteiros tratados com inseticida. 
● Isto é especialmente importante para crianças pequenas e mulheres grávidas. 

 
Quais são algumas outras maneiras de prevenir picadas de mosquito? 

● Use mangas compridas e vestidos ou calças compridas. 
● Se houver muitos mosquitos, você pode pulverizar suas roupas com permetrina. 

 
O que você está fazendo para evitar picadas de mosquito? 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.org   
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CONTROLE DE INSETOS E ROEDORES 
 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. 
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CONTROLE DE INSETOS E ROEDORES 
 
 
 
O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região?  
 
 

 
Que problemas causam os insetos e roedores como camundongos e ratos? 

● Eles estão sujos! 
● Eles podem espalhar doenças. 

 
Onde se juntam insetos, camundongos e ratos? 

● Em torno de restos de comida em decomposição. 
 
O que você pode fazer para evitar que moscas, camundongos e ratos se juntem? 

● Lave os seus pratos em água com sabão. 
● Seque os seus pratos num escorredor de louças. 
● Não deixe pilhas de lixo. 
● Enterre o cocô e restos de comida do cachorro. 
● Faça compostagem com restos de comida. 
● Recicle latas e garrafas. 

 
O que você está fazendo em sua casa para prevenir moscas, ratos e insetos? 
 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
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BOA NUTRIÇÃO 
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BOA NUTRIÇÃO 
 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. 
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BOA NUTRIÇÃO 
 
 
 
O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região?  
 

 
Quais são os alimentos que você deve evitar, ou comer apenas em pequenas 
quantidades? 

● Alimentos salgados. Eles podem levar à hipertensão arterial (hipertensão). 
● Alimentos rápidos e alimentos fritos. Eles podem levar a doenças cardíacas e 

acidentes vasculares cerebrais. 
● Alimentos açucarados e refrigerantes. Eles podem levar a ganhar muito peso 

(obesidade) e diabetes. 
● Beber muito álcool pode levar a doenças hepáticas e outros problemas. 

 
Quais são os bons alimentos para comer? 

● Coma muitas frutas e legumes. São ricos em vitaminas. 
● Algumas pessoas, como mulheres grávidas, podem querer tomar vitaminas 

suplementares. 
● As sementes de linhaça são saudáveis para você. 
● Feijões, húmus e nozes são boas fontes de proteínas vegetais. 
● Beba muita água potável. 

 
Por que é importante ter uma boa nutrição? 

● Bons alimentos ajudam-no a manter-se saudável e forte. 
● Muitas crianças pequenas estão subnutridas por não comerem alimentos 

suficientes ou por não comerem os alimentos certos. 
● Muitos adultos têm excesso de peso ou obesidade por comerem demasiados 

alimentos ou por comerem os alimentos errados. 
● Comer alimentos bons ajuda a prevenir doenças cardíacas, derrame/AVCs e 

diabetes. 
 
Descreva a sua dieta. O que você come todos os dias? 
 
Como você pode comer alimentos mais saudáveis? 
 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
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UMA DIETA SAUDÁVEL 
 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. 
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UMA DIETA SAUDÁVEL 
 
 

 
O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região?  

 
Qual é a melhor comida para um bebê? 

● O leite materno é o melhor alimento para bebês. 
● Não dê aos bebês uma mamadeira ou uma fórmula. 
● Os bebês não precisam de cereais ou alimentos sólidos 

 
 
Quais são os alimentos saudáveis para crianças e adultos? 

• Coma alimentos como aveia, húmus, tofu e iogurte. 
• Coma muitas frutas e verduras. 

 
Quais os alimentos que devem as crianças e os adultos evitar ou comer apenas 
em pequenas quantidades?  

• Evite alimentos fritos. 
• Coma pequenas quantidades de alimentos ricos em gorduras e óleos. 
• Evite refrigerantes e sucos com alto teor de açúcar. 

 
Porque deve evitar alimentos ricos em gorduras e óleos? 

• Comer alimentos ricos em gorduras e óleos pode levar à obesidade e a doenças 
cardíacas. 

 
Por que você deve evitar refrigerantes e outros alimentos com alto teor de 
açúcar? 

• Beber bebidas doces leva à cárie dentária. 
• Beber refrigerantes e bebidas doces pode levar à obesidade e a diabetes. 
• Crianças e adultos podem se acostumar a comer alimentos ricos em açúcar, sal 

e gorduras.  
• Estes alimentos são saborosos, por isso não deve comer demais. Não são 

saudáveis. 
 
Descreva a sua dieta. O que você come todos os dias? 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
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ALEITAMENTO MATERNO 
 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2016. 

 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2016. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
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ALIMENTAÇÃO NA MAMADEIRA 

 

 
 

Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. 
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ALEITAMENTO MATERNO E ALIMENTAÇÃO NA MAMADEIRA 

 
 
O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região?  
 

 
Qual é o risco da alimentação por mamadeira? 

• A alimentação por mamadeira pode prejudicar a saúde tanto da mãe como do 
bebê. 

• A alimentação na mamadeira pode levar à morte de bebês, ela pode causar até 
1 milhão de mortes de crianças por ano. 

• Há mais de um milhão de mortes por ano de crianças que não são 
amamentadas adequadamente. 

 
Como é que o aleitamento materno ajuda a mãe a ser mais saudável? 

• As mães que amamentam têm menos probabilidades de desenvolver ossos 
fracos que se partem facilmente (osteoporose) quando envelhecem. 

• As mães que amamentam têm menos probabilidade de desenvolver cancro da 
mama ou dos ovários. 

• O aleitamento materno ajuda criar um espaço entre uma gestação e outra, para 
que elas não fiquem grávidas muito cedo. 

  
Como é que o aleitamento materno ajuda o bebê ou a criança a ser mais 
saudável? 

• O leite materno contém anticorpos, ou proteção natural contra infeções, 
transmitidos da mãe para a criança. 

• Os bebês que não recebem estes anticorpos no leite materno podem morrer de 
diarreia, pneumonia ou outras infeções. 

• Os bebês podem também ficar doentes quando a mamadeira, o mamilo e a 
fórmula não estão devidamente esterilizados. 

• Às vezes, a água usada para preparar a fórmula não é potável. 
• Nunca use mamadeiras! Elas são difíceis de manter limpos. 
• Peito é o melhor! 

 
O que você faz na tua família? Você amamenta seus filhos ao peito? 
 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
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DOENÇA DO REFLUXO ÁCIDO 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. 
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DOENÇA DO REFLUXO ÁCIDO 

 
 
 

O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região?  
 

 
O que é a doença do refluxo ácido? 

• A doença do refluxo ácido é também conhecida como azia ou refluxo 
gastroesofágico (DRGE). 

• Músculo ou esfíncter entre o estômago e o esófago fica frouxo. 
• O ácido do estômago passa de novo para o esófago ou tubo alimentar. 
• Isto danifica o revestimento do esôfago. 
• O refluxo ácido pode causar dor no estômago médio superior ao tórax inferior. 
• Se tiver dores fortes ou vomitar sangue, ou passar sangue nas fezes, não se 

esqueça de consultar o seu médico. 
 
Quais são as maneiras de se proteger da doença do refluxo ácido? 

● Pare de fumar. 
● Não beba álcool. 
● Não tome aspirina/analgésicos ou medicamentos anti-inflamatórios não 
esteróides para a dor. 
● Coma porções menores. 
● Não se deite por 2-3 horas depois de comer. 
● Levante a cabeça da cama. 
● Deite-se do lado esquerdo.  
● Observe o que você come. Não coma frituras ou alimentos gordurosos. Não 
beba refrigerante. 
● Dê um passeio depois de comer. 
● Perca peso se estiver acima do peso. 
● Os antiácidos podem ajudar seus sintomas. 

 
Você já teve a doença do refluxo ácido? O que você está fazendo para impedi-lo? 
 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
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CUIDAR DAS DORES NAS COSTAS 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. 
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CUIDAR DAS DORES NAS COSTAS 
 
 
O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região?  
 

 
O que deve fazer se tiver dores nas costas? 

● Se tiver dores lombares graves ou persistentes, consulte o seu médico ou 
profissional de saúde. 
● Trate uma lesão lombar aguda com gelo por 6 horas. 
● Após 3 dias, aplique calor nas suas costas para promover a cura. 
● Coloque uma garrafa de água quente em suas costas. 
● Massaje as suas costas. 
● Mantenha-se ativo, mas evite levantar pesos. 
● Durma em um colchão firme/duro. 
● Se você fica de pé por longo tempo, descansar o pé em uma caixa. 

 
Depois das costas estiverem curadas, você pode: 

● Deite-se de costas no chão. 
● Levante suas pernas em uma cadeira ou almofada. 
● Sente-se e baixe a cabeça até aos joelhos. Mantenha essa posição enquanto 
for confortável. 
● Fique de pé e incline-se para trás, desde que seja confortável. 

 
Quais exercícios pode fazer para fortalecer as costas? 

● Faça exercícios aeróbicos, caminhando, nadando ou andando de bicicleta. 
● Faça exercícios aeróbicos para fortalecer seus músculos principais. 

o Faça o exercício da prancha. 
o Faça um movimento de bicicleta deitado de costas. 
o Faça uma inclinação pélvica. Deite-se de costas com as pernas 

flexionadas no joelho. Incline a pélvis para que a coluna vertebral fique 
em contato com o chão, contraindo os músculos abdominais e das 
nádegas. Segure durante 5 a 10 segundos e relaxe. Repita. 

 
Tens dores nas costas? Como você está cuidando das suas costas? 
 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
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PREVENINDO AS DORES NAS COSTAS 
 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. 
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PREVENIR AS DORES NAS COSTAS 
 
 
 

O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região?  

 
 
Quais são algumas formas de prevenir dores nas costas? 

● Exercício 30-60 minutes por dia. 
● Faça exercícios aeróbicos. 
● Faça alongamentos e exercícios centrais. (Veja as fotos de Cuidar das dores 

nas costas.) 
● Não fume. 
● Perder peso se tiver excesso de peso ou obesidade. 
● Sempre levante pesos corretamente. 

o Nunca se incline quando levantar. 
o Levante com as pernas, não com as costas. 

● Sente-se direito enquanto trabalha ou lê. 
● Levante-se ocasionalmente e faça uma curta caminhada. 
● Durma num colchão firme/duro. 
● Faça uma dieta saudável. 
● Se dormir de lado, coloque uma almofada entre as pernas. 
● Se você dormir de costas, coloque travesseiros embaixo das costas. 

 
 O que você está fazendo para evitar dores nas costas? 
 
 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
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CUIDAR DE RESFRIADOS E INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. 
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CUIDANDO DOS RESFRIADOS 
 

 
O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região?  

 
O que você faz quando você ou um membro da família está resfriado? 
 
Quais são as maneiras de cuidar de uma pessoa resfriada? 

● Dê-lhes alimentos saudáveis, como frutas, vegetais e sucos. 
● Continue a amamentar o seu bebé. Alimente-o com mais frequência. 
● Beba muitos líquidos. 
● Evite remédios para resfriados. Eles não vão curar o resfriado e podem ter 
efeitos colaterais. 
● As crianças com mais de um ano de idade pode dar mel como xarope para 
tosse. Evite mel em bebês com menos de um ano de idade.  
● Limpe o nariz com uma seringa de bulbo. Você pode fazer gotas de água 
salgada no nariz adicionando uma pitada de sal a uma 30ml de água potável. 
● Dê caldo de galinha ou sopa de legumes. 
● Beba chá quente. 
● Descanse bastante. 
● Dê muito CAA (Cuidado, Atenção e Amor). 
● Dê massagens nas costas. 
● Leia um livro com eles. 
● Ore com eles e por eles. 

 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em:  http://www.hepfdc.org  
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PREVENINDO RESFRIADOS 
 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. 
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PREVENINDO RESFRIADOS 
 
 
 

 
O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região?  
 

 
O que são resfriados? 

● Resfriados são infecções respiratórias. Geralmente são causadas por vírus. 
 
Quais as formas de prevenir os resfriados? 

● O aleitamento materno ajuda a proteger o seu bebê. 
● Mantenha suas vacinas atualizadas. 
● Coma alimentos saudáveis, como frutas, vegetais e sucos. 
● Não cozinhe em um fogão a lenha ou carvão em lugares internos da casa. 
● Cozinhe do lado de fora em um fogão aprimorado. 
● Evite fumar e beber. 
● Tusse em seu cotovelo.  
● Se você cobrir sua boca com a mão, os germes ficam em sua mão e podem 
infectar outras pessoas. 
● Lave as mãos depois de tossir ou espirrar. 

 
O que você faz para prevenir resfriados? 
 
 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
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DIARREIA I 
 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. 
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DIARREIA I 

 
O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região?  
 

 
Porque é que a diarreia é um grande problema? 

• Mais de 1 milhão de pessoas morrem de diarreia e desidratação a cada ano. 
• A diarreia mata mais de 2000 pessoas por dia! 

 
Quais as causas da diarreia? 

• A alimentação com a mamadeira é a causa mais frequente de diarreia. 
• Mamadeiras, mamilos, fórmula e água podem ficar contaminados. 
• Beber água que não seja potável também causa diarreia. 
• Carne e ovos infectados podem causar diarreia. 

 
Quais são algumas formas de prevenir a diarreia? 

• Lavar as mãos! 
• Alimentar os bebês com leite materno. 
• Beber água potável. 
• Preparar alimentos seguros. 

 
Qual é o maior problema que a diarreia causa? 

• Os bebês e as crianças ficam frequentemente desidratados ou secos. 
 
Como pode tratar a diarreia e prevenir a desidratação? 

• Dar muitos líquidos. 
• Dar soro ou sais de reidratação oral. (SRO – Sais de Reidratação oral) 
• Diarreia pode ser tratada em casa com SRO. 

 
O que você faz para prevenir a diarreia? 
 
O que fazer quando o seu filho tem diarreia? 
 
 
 
 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
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DIARREIA II - SINAIS DE DESIDRATAÇÃO 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. 
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SINAIS DE DESIDRATAÇÃO. 
 
 

 
O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região?  
 

 
O que é desidratação?  

• A diarreia faz com que o seu corpo perca líquidos, isso pode causar 
desidratação. 

• Desidratação significa que o corpo está ficando seco. 
 
Quais são alguns sinais de desidratação? 

• A criança não urina frequentemente. 
• A urina pode ficar escura. 
• A boca pode estar seca e a criança terá sede. 
• A criança pode ficar irritável ou inquieta. 

 
Quais são alguns sinais de desidratação grave? (Veja as imagens debaixo.) 

• O pulso pode tornar-se rápido (frequência cardíaca rápida). 
• Quando puxar a pele, ela volta ao lugar lentamente. 
• A criança pode recusar-se a comer ou beber. 
• Os olhos ou a fontanela podem ficar afundados. 

 
O que você deve fazer se você achar que seu filho está desidratado? 

• Leve-o ao profissional de saúde IMEDIATAMENTE. 
• Continue a dar SRO (Sais de Reidratação Oral) enquanto leva-o para alguma 

clínica ou atendimento médico. 
 

 
 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
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DIARREIA III – TRATAMENTO DE DIARREIA EM CASA 
 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. 
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TRATAMENTO DE DIARREIA EM CASA 
 
O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região?  
 

 
Quais são algumas regras para o tratamento da diarreia em casa? 

• Dê sempre mais líquidos do que o habitual para evitar a desidratação ou 
secagem. 

• Dê zinco como alimento suplementar. 
• Continue a dar mais líquidos até que a diarreia pare. 
• Dê à criança bastante comida. 
• Saiba quando levar o seu filho ao profissional de saúde. 

 
Por que é importante dar ao seu filho mais líquidos do que o habitual? 

• Porque a criança perde líquidos com a diarreia. 
• Para prevenir a desidratação.  
• Para evitar que a criança fique desidratada ou seca. 
• Continue a administrar líquidos extra até que a diarreia pare. 

 
Que tipo de fluidos pode dar? 

• Continue a amamentar. 
• Dê SRO (Sais de Reidratação Oral) feito a partir de água potável. 

 
Por que você deve dar zinco extra ou suplementar? 

• O zinco é perdido com a diarreia. Então você precisa substituir esse zinco, ele 
ajuda uma criança com diarreia a recuperar mais rapidamente e reduz o risco de 
desidratação. 

• Continue a dar zinco por 10 a 14 dias. 
 
O que pode dar de comer ao seu filho? 

● Continue a amamentar. 
● Pode alimentar crianças mais velhas com cereais, frutas, legumes, sopa, feijão, 

carne ou ovos, você pode querer cozinhar ou amassar os alimentos para facilitar 
a alimentação. 

● Evite refrigerantes e alimentos açucarados. 
● Forneça alimentos em pequenas quantidades e frequentes. 
● Continue dando alimentos em pequenas quantidades e frequentes ou uma 

refeição extra por dia após o fim da diarreia. 
 
O que você faz quando seu filho tem diarreia? 
 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
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DIARREIA IV - TRATANDO A DESIDRATAÇÃO LIGEIRA EM CASA 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. 
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TRATANDO A DESIDRATAÇÃO LIGEIRA EM CASA 
 
 
 

O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região?  
 

 
Quais são alguns sinais de que uma criança está ligeiramente desidratada? 

● Ela está com sede. 
● Sua boca está seca. 
● A urina ou xixi é de cor mais escura. 

 
O que você deve fazer se uma criança está bebendo água, mas parece um pouco 
desidratada? 

● Continue a amamentar. 
● Você também pode dar SRO (Sais de Reidratação Oral). 
● Comece com uma colher de sopa de SRO a cada 1-2 minutos para uma criança 

com menos de 2 anos. 
● Dê goles frequentes de um copo para crianças mais velhas. 
● Se a criança vomitar, espere 5 ou 10 minutos e, em seguida, dê o SRO mais 

devagar. 
● Continue a dar SRO até quando a criança estiver aceitando em tomar. 

 
O que deve fazer se o seu filho não beber ou se ele parecer mais doente ou mais 
desidratado? 

● Leve-o imediatamente ao profissional de saúde. 
● Dê mais SRO no caminho ao centro de saúde. 

 
O seu filho já esteve desidratado? O que você fez? 
 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
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DIARREIA V – PREPARANDO O SRO 
 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. 
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PREPARANDO O SRO 
 
 
 
O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região?  
 

 
O que é SRO? 

● SRO é uma solução de Sais de Reidratação Oral. 
● SRO é usado para tratar diarreia e prevenir a desidratação ou secagem e pode 

ser administrado em casa. 
 
Como é que se faz SRO? 

● Use água potável segura. 
● Se você não tem certeza de que sua água potável está segura, primeiro ferva a 

água e depois deixe esfriar. 
● Adicione um pacote de SRO a um litro de água potável.  

 
 
Alguma vez você já fez o SRO? 
 
Você já usou SRO quando sua criança tem diarreia? 
 
 
 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
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DIARREIA VI – DANDO SRO EM CASA 
 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. 
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DANDO SRO EM CASA 
 
 
 
O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região?  

 
Por que é dado SRO (Sais de Reidratação Oral)? 

● Para evitar que uma criança com desidratação fique desidratada ou seca. 
● Para tratar a desidratação ligeira. 

 
Como você deve dar SRO? 

● Misture um pacote de SRO com um litro de água potável segura. 
● Dê SRO após cada fezes soltas (ou diarreia). 
● Dê o máximo que puder. 

 
O que você deve fazer se eles não gostam do sabor do SRO? 

● SRO pode ter um sabor um pouco salgado. 
● Adicione algumas gotas de limão ou outras frutas para tornar o sabor do SRO 

melhor. 
● Não adicione açúcar ou soda - isto pode piorar a diarreia. 
● Continue alimentando a criança. 

 
Qual tem sido a sua experiência com o SRO? 
 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
 
 
 



98 
Educação em Saúde para Comunidades em Desenvolvimento 
 

 

DIARREIA VII - QUANDO IR PARA O POSTO DE SAÚDE 
 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018.  
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DIARREIA - QUANDO IR AO POSTO DE SAÚDE 
 
 
 

O que você está vendo nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região?  
P – Porque – Porque isso acontece?  
A – Atitude – Que atitude vamos tomar a respeito? 

 

 
Olha para as fotos. Quando deve levar o seu filho com diarreia ao profissional de 
saúde? 

● Se a diarreia durar mais de 3 dias 
● Se ele não melhorar depois de 3 dias 
● Se houver muitas fezes aquosas 
● Se ela desenvolver febre ou parecer mais doente 
● Se ele vomitar repetidamente 
● Se houver sangue no cocô 
● Se ela não estiver comendo ou bebendo bem 
● Se ele tiver muita sede 
● Se ela parece estar a ficar desidratada ou seca 

 
Você já levou uma criança com diarreia a um profissional de saúde? O que 
aconteceu? 
 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
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PRIMEIROS SOCORROS 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. 
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PRIMEIROS SOCORROS 
 
 
O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região?  

 
O que você faz quando acha que tem um osso quebrado?  

● Se o braço ou perna estiver deformado (com uma forma engraçada), isso 
geralmente significa uma fratura ou osso quebrado. 

● Não mova a pessoa até que o membro esteja com a tala. 
● Se você suspeitar que a parte de trás ou o pescoço podem estar feridos ou 

quebrados, não mova a pessoa. 
● Se houver apenas uma entorse, compressas frias podem ajudar. 
● Lembre-se de Descansar / Coloque gelo na ferida / Faça um Curativo / 

compressão / Elevar ou levantar o membro. 
● Se houver muita dor ou inchaço, consulte o seu profissional de saúde. 

 
O que deve fazer para arranhões e cortes? 

• Faça pressão direta sobre a ferida para parar a hemorragia. 
• Lave a área com água e sabão. 
• Use um curativo limpo. 
• Consulte o seu médico se o corte for grande, ou se estiver numa área sensível, 

como nas mãos, no rosto ou nos órgãos genitais. 
 
O que deve fazer quando sangrar o nariz? 

• Aperte o exterior das narinas durante 5-10 minutos. 
• Faça uma pressão contínua por 5-10 minutos. 
• Não liberte a pressão demasiado cedo. 

 
O que você deve fazer se um produto químico ou ácido entrar em contato com os 
olhos? 

• Lave os olhos com água limpa durante 10-15 minutos. 
• Procure cuidados médicos. 

 
Faça uma demonstração ou um teatro com cada uma dessas etapas dos 
Primeiros Socorros. 
 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
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PRIMEIROS SOCORROS POR ASFIXIA 

 
 

Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. 
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PRIMEIRO SOCORROS POR ASFIXIA 
 
O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região?  
 
 

Como você sabe se alguém está engasgado? 
• As crianças mais velhas e os adultos encostam a mão à garganta. 
• Pergunte-lhes! 

 

O que você deve fazer se eles ainda estiverem tossindo, chorando ou fazendo 
barulho? 

• Deixe-os em paz! 
• Tremores abdominais podem ser prejudiciais. 
• Eles podem ser capazes de tossir a comida ou o objeto que está bloqueando 

sua garganta. 
 

Quando você deve agir? 
● Quando já não estão a fazer um som. 
● Quando não há som e eles estão em perigo. 

 

O que você deve fazer? 
● Fique atrás da vítima. 
● Coloque o lado do polegar de um punho contra o abdómen da vítima na linha 

média ligeiramente acima do umbigo e bem abaixo do peito.  
● Segure o punho com a outra mão e exerça 5 impulsos rápidos para cima. O 

punho não deve tocar na parte inferior da caixa torácica, pois isso pode danificar 
os órgãos internos.  

 

O que você deve fazer se eles desmaiarem ou ficarem inconscientes? 
● Coloque a vítima de costas. 
● Coloque a palma de uma das mãos no abdómen da vítima na linha média 

ligeiramente acima do umbigo e bem abaixo do peito. A outra mão deve ser 
colocada em cima da primeira.  

● Pressione ambas as mãos no abdômen e dê uma série de impulsos rápidos para 
cima.  

● Depois de 5 impulsos, verifique se a boca para ver se consegue ver o objeto. 
Tente resgatar a respiração. 

 
O que você faria se alguém estivesse se sufocando? Demonstre suas ações. 
 

 
Nota: Para bebês com menos de um ano de idade, não são recomendados 
impulsos abdominais. Em vez disso, pode dar uma série de pancadas nas costas 
até que o objeto seja tossido para fora. 
 

 
Reference: Health Education Program for Developing Communities. 2018. Available from: 
http://www.hepfdc.org 
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PERIGO DAS DOENÇAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. 

Doenças cardíacas, AVCs, diabetes, câncer, 
demência e outras DNTs 
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PERIGO DAS DOENÇAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS (DNTs) 
 
O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região?  
 
 

 
Que tipo de doenças são mostradas aqui? 

● Doença cardíaca 
● Dentes ruins 
● Asma 
● Mortes 
● Deficiência 
● Doenças crónicas 
● Câncer 

 
Estas são chamadas de doenças não transmissíveis, ou DNTs. O que são 
doenças não transmissíveis? 

● As doenças não transmissíveis não passam de uma pessoa para outra. 
● São doenças do nosso estilo de vida e que podemos controlar. 

 
Quais são alguns dos problemas que o tabagismo e os produtos do tabaco 
causam?  

● Dentes amarelos 
● Câncer do pulmão 
● Problemas respiratórios para bebês e crianças pequenas 
● Doença cardíaca 
● AVC 
● Danos nos vasos sanguíneos que podem levar à amputação 
● Muitas mortes prematuras. 

 
Então, como pode evitar estes problemas? 

● Pare de fumar! 
 
Que outras coisas podemos fazer para nos mantermos saudáveis? 

● Não fumar. 
● Fazer muito exercícios físicos. 
● Fazer uma dieta saudável. 
● Não beber bebidas alcoólicas. 
● Manter um peso saudável. 

 
O que você está fazendo para manter saudável? 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
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PREVENINDO DOENÇAS CARDÍACAS, AVC E DIABETES 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. 

Doenças cardíacas, AVCs, diabetes, câncer, 
demência e outras DNTs 
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PREVENINDO DOENÇAS CARDÍACAS, AVC E DIABETES 

 
 
O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região?  
 

 
Quais são alguns maus hábitos que podem levar a doenças cardíacas, derrame e 
diabetes? 

• Comer muitos alimentos fritos ou gordurosos 
• Comer demasiados alimentos açucarados 
• Fumar 
• Refrigerante 
• Beber demasiado álcool 
• Não fazer exercícios físicos 
• Ganhar peso 
• Estresse e ansiedade 

 
O que pode levar a pessoa a ter a tensão arterial alta? 

• Comer alimentos salgados 
 
O que pode fazer para se manter saudável? 

• Comer alimentos nutritivos. 
• Comer frutas, nozes e vegetais, alimentos ricos em fibras. 
• Perder peso 
• Não comer alimentos salgados. 
• Fazer muito exercícios físicos. 
• Andar a pé, andar de bicicleta ou joguar futebol. 
• Reduzir o estresse lendo ou ouvindo música. 
• Orar e meditar. 

 
Que passos você está tomando para prevenir doenças cardíacas, derrame e 
diabetes? 
 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
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HIV e SIDA 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. 
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HIV e SIDA 
 
O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região? 

 
O que aconteceu à família à direita? 

• A família costumava ser feliz, mas agora uma delas é soropositivo. 
• Agora um deles foi infectado pelo HIV. 

 
O que é o HIV? O que é SIDA? 

• A SIDA é causada pelo vírus HIV. 
• A SIDA é uma doença letal e não curável. 
• Às vezes, as pessoas com a infecção pelo HIV podem parecer saudáveis ou não 

sabem que estão doentes há muitos anos. 
• Mas essas pessoas soro positivas ainda espalham a infecção pelo HIV. 
• E a menos que sejam tratadas, morrerão de definhamento e de doenças 

crônicas como a tuberculose. 
• A menos que as pessoas soro positivas tomem medicamentos regularmente 

durante toda a sua vida, elas morrerão. 
• Não há cura para o HIV ou SIDA. 

 
O que causa as infecções por HIV e SIDA? 

• No mundo em desenvolvimento, as infecções por HIV e SIDA são quase sempre 
causadas por sexo sem proteção, ou sexo fora do casamento.  

 
O que significam todos esses números? 

• Mais de 34 milhões de pessoas morreram de SIDA. 
• Mais de 17 milhões de crianças ficaram órfãs por causa da SIDA. 
• Mais de 37 milhões de pessoas estão agora infectadas pelo HIV.  

 
Qual é a boa notícia para nós? 

• Toda esta morte e sofrimento são evitáveis. 
• A infecção pelo HIV pode ser prevenida. 

 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
 
 
 



110 
Educação em Saúde para Comunidades em Desenvolvimento 
 

 

PREVENÇÃO DO HIV E SIDA 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018.  
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PREVENINDO HIV 
 
O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região? 

 
Como é que o HIV se propaga? 

• Ter relações sexuais com uma pessoa portadora do vírus HIV (mesmo que a 
pessoa pareça completamente saudável). 

• Usuários de drogas que compartilham agulhas. 
• Usando instrumentos não esterilizados que cortam a pele. 
• Por exemplo: tatuagens, piercing corporal, extração de dentes, circuncisão, 

injeções de medicamentos, transfusões de sangue, se os instrumentos não 
estiverem devidamente esterilizados.  

• Transfusões de sangue de doadores infectados. 
• Compartilhar o uso de outros instrumentos que possam cortar ou quebrar a pele 

ou gengiva, como lâminas de barbear e escovas de dentes.  
• Através da mãe infectada quando seu filho nasce. 

 
Como você pode evitar a propagação do HIV? 

● A maior parte do HIV é transmitida por sexo sem proteção. Então, lembre-se de 
seu ASU: 

o Abstinência até o casamento 
o Seja fiel a um só parceiro 
o Use preservativos (se tiver relações sexuais fora do casamento) 

● Não faça sexo com prostitutas ou com pessoas que tenham outros parceiros. 
● Não reutilize agulhas. 
● Não compartilhe lâminas de barbear ou escovas de dentes. 
● Não faça uma tatuagem ou tenha qualquer outro procedimento a menos que o 

equipamento esteja devidamente esterilizado. 
● Esterilize os instrumentos antes de os utilizar numa panela de pressão. Os 

produtos sanguíneos devem ser sempre devidamente testados para detectar o 
vírus HIV antes da utilização.  

● Todas as pessoas soro positivas devem tomar medicamentos (terapia 
antirretroviral ou TARV) para manter a infecção pelo HIV sob controle e evitar a 
disseminação do HIV para outras pessoas. 

● As mulheres grávidas que são HIV-positivas podem tomar medicamentos para 
prevenir a propagação do HIV aos seus bebês. 

● Os produtos sanguíneos devem sempre ser devidamente testados para o vírus 
HIV antes de dar uma transfusão.  

 
Que passos você está tomando para prevenir o HIV? 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
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OSSOS SAUDÁVEIS - PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. 

OSTEOPOROSI 
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OSSOS SAUDÁVEIS - PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE 

 
 
 
O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região? 

 
Às vezes, as pessoas mais velhas desenvolvem ossos finos que se partem 
facilmente. Isto é chamado de osteoporose. 
 
Quais são as causas da osteoporose? 

• Não há cálcio ou vitamina D suficientes 
• Não faz exercícios físicos o suficiente 
• Fumar e beber 
• Uma dieta pouco saudável 
• Demasiado sal e açúcar na dieta 

 
Quais são algumas formas de prevenir a osteoporose e ter ossos fortes? 

• Fazer muito exercício físico. Tente exercitar-se uma hora por dia. 
• Evite fumar. 
• Não beba mais do que 1-2 bebidas por dia. 
• Alimente seus bebês com leite materno. 
• Coma vegetais de folhas verdes escuras. 
• Tofu e feijão branco são ricos em cálcio. 
• Os produtos lácteos contêm cálcio para manter os ossos fortes. 
• Saia à luz solar! O sol produz vitamina D. 
• Acompanhe o seu médico. 

 
O que você tem feito para ter ossos saudáveis e prevenir a osteoporose? 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
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PREVENINDO ACIDENTES 
 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. 
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PREVENINDO ACIDENTES 
 
 
 
O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região? 

 
Quais são algumas formas de prevenir acidentes para crianças e adultos? 

• Nunca mergulhe em águas rasas. 
• As crianças devem sempre primeiro colocar os pés na água. 
• Crianças pequenas nunca devem atravessar a rua sem um adulto.  
• As crianças mais velhas devem olhar para os dois lados antes de atravessar a 

rua.  
• Use sempre capacetes de bicicleta e motocicleta.  
• Use sempre cinto de segurança.  
• Use assentos de bebê ou de carro.  
• Não beba bebidas alcoólicas quando for dirigir.  
• Não envie mensagens de texto ou fale no celular quando estiver a conduzir.  

 
O que estás a fazer para prevenir acidentes? 
 
 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
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PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM BEBÊS E CRIANÇAS PEQUENAS 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. 
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PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM BEBÊS E CRIANÇAS PEQUENAS 
 
 
 
 
O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região? 

 
Quais são algumas maneiras de prevenir acidentes com bebês e crianças 
pequenas? 
 

• Pare de fumar. 
• Sempre coloque a criança de costas para dormir. Isso ajuda a prevenir a morte 

no berço ou a síndrome da morte súbita do bebê. 
• Mantenha todos os medicamentos e produtos de limpeza fechados e fora da 

vista.  
• Ensine seu filho a não comer ou beber nada, a menos que seja dado por um 

adulto. 
• Tome medidas para evitar a asfixia: 

o Não dê ao seu bebê ou criança pequena nozes, doces duros, pipocas ou 
pedaços de cachorro-quente. 

o Não os deixe brincar com brinquedos pequenos como moedas, pregos ou 
balões de brinquedo. 

o Não lhes dê pílulas ou comprimidos. Em vez disso, esmague a pílula e 
misture-a com uma pequena quantidade de comida ou sumo. 

 
O que você está fazendo para prevenir acidentes com bebês e crianças 
pequenas? 
 
 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponivel em: http://www.hepfdc.org  
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PREVENÇÃO DA RAIVA 
 

 
 

Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. 

 
 
 
 
 
 



119 
Educação em Saúde para Comunidades em Desenvolvimento 
 

 

PREVENÇÃO DA RAIVA 
 

 

O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região? 

 
O que é a raiva? 

• A raiva é uma doença grave e quase sempre fatal quando os sintomas 
começam.  

• Mas a raiva pode ser tratada, se o tratamento começar cedo. 
• O tratamento deve começar antes do início dos sintomas. 
• A raiva pode ser prevenida. 

 
Como é que a raiva se espalha? 

• A raiva se espalha a partir de mordidas de cães, gatos, morcegos, gambás ou 
outros animais infectados. 

• É importante procurar tratamento o mais rápido possível após uma mordida do 
animal. 

 

Como as mortes por Raiva podem ser prevenidas? 
• Cães, gatos e outros animais devem ser vacinados contra a Raiva. 
• As crianças nunca devem provocar os cães e evitar animais que não conhecem. 
• Não incomode um cão quando ele estiver comendo, dormindo ou cuidando de 

seus filhotes. 
• Se um cão estranho se aproximar de você ou o perseguir, fique quieto! Não 

corra, grite ou chute o animal. Afaste-se do animal lentamente. 
• Se um animal o atacar, "alimente" ou dê-lhe a sua bolsa, o seu livro ou o seu 

casaco. 
• Notifique o departamento de saúde ou a polícia se um animal parecer doente ou 

estiver agindo de forma estranha. Não tente tocar no animal ou pegá-lo. 
 
O que você deve fazer se um cão te morder? 

• Lave a ferida com água e sabão, ou com uma solução de iodo. 
• Consulte o seu profissional de saúde. 
• Se um cão ou outro animal o morder, deve ser capturado e observado durante 

10 dias. 
• Após 10 dias, se o animal ainda estiver saudável, ele não tem raiva e você está 

seguro e não precisa de vacinas contrarraiva. 
• Se você for mordido e o animal parecer doente ou fugir, você pode tomar 

vacinas antirrábicas para prevenir a raiva. 
 
O que você tem feito para prevenir a raiva? 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
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RESPONDENDO A CATÁSTROFES 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. 
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RESPONDENDO A CATÁSTROFES 
 
 

O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região? 

 
Alguma vez experimentou algum desastre? O que você fez? 
 
Como reagem as pessoas após um desastre? 

• No início, elas podem sentir-se chocadas. Elas podem ficar atordoadas ou negar que o 
desastre aconteceu. 

• Eles podem agir de uma maneira um pouco estranha para eles. 
• Mais tarde, podem sentir raiva ou culpar a si mesmos ou aos outros. 
• Podem ter dor de cabeça, perder o apetite ou sentir-se cansados. 
• Eles podem estar ansiosos, discutir ou ter problemas para se dar bem com as pessoas. 
• Estas são reações normais após um desastre. 

 
Se você sofreu um desastre, como você pode ajudar a si mesmo? 

• Dê tempo para se curar. 
• Encontre um grupo de apoio. 
• Peça ajuda e apoio. 
• Seja aberto sobre seus sentimentos. 
• Leia livros juntos. 
• Ore! 
• Tente manter as atividades normais. 

 
Como você pode ajudar uma criança que passou por um desastre? 

• As crianças podem ter comportamentos do estilo bebês, como chupar o dedo ou fazer 
xixi na cama. 

• Elas podem ter medo e ter mais medo ainda. 
• Mantenha a família unida. 
• Explique a situação com calma, incentive as crianças a conversar. 
• Tranquilize-as com amor. 
• Ore com elas. 
• Envolva-as em atividades normais, como tarefas. 

 
O que mais se pode fazer? 

• Tenha um plano de emergência familiar. 
• Saiba como responder em caso de catástrofe. 
• Ensine seu filho a reconhecer sinais de perigo. 
• Ensine ao seu filho como e quando pedir ajuda. 

 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: 
http://www.hepfdc.org  
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SARNA 
 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. 
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SARNA 
 

 
O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região? 
 

 
O que é sarna? 

• A sarna é uma infecção muito irritante da pele. 
• O ácaro da sarna se esconde debaixo da pele e causa uma erupção cutânea 

com muita coceira e com inchaços. 
• Os adultos têm frequentemente erupções cutâneas entre os dedos ou nas 

axilas. 
• As crianças podem ter a erupção cutânea em qualquer lugar do corpo. 

 
O que você deve fazer se você acha que você ou seu filho tem sarna? 

• Consulte o seu profissional de saúde. A sarna pode ser tratada com 
medicamentos. 

• Lave as suas roupas, lençóis, roupa de cama e toalhas com água com sabão 
muito quente. 

• Pode também guardá-los fora de contacto com qualquer pessoa durante 5 dias, 
uma vez que os ácaros da sarna não vivem mais de 5 dias. 

• Mesmo depois de ser tratado com sucesso, a coceira pode persistir por algumas 
semanas. 

• Se a coceira for grave, peça ao seu médico um medicamento para diminuir a 
coceira. 

 
Você ou o seu filho já tiveram sarna? O que você fez? 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
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PREVENINDO A ESQUISTOSSOMOSE 
 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. 
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PREVENINDO A ESQUISTOSSOMOSE 
 
 
 

O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região? 
 

 
A esquistossomose é uma doença grave dos vermes. Como pode ser prevenida? 

• Utilize sempre uma latrina. 
• Não urine ou faça cocô perto de um lago ou riacho. 
• Se urinar ou fizer cocô perto de um lago ou riacho, a água pode ficar 

contaminada e causar esquistossomose. 
• Evite o contato com riachos de água doce e lagos em áreas onde a 

esquistossomose é comum. A água pode estar infectada. 
 
Como você pode ter água segura para tomar banho? 

• Água quente usada para banhos ou lavagens. 
• Ou utilize água filtrada. 
• Deixe a água de um riacho ou lago repousar por 3 dias antes de usá-la para 

banho ou lavagem. (As larvas de vermes que causam doenças morrerão durante 
este período).  

 
O que você tem feito para prevenir a esquistossomose? 
 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
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TUBERCULOSE 
 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. 
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TUBERCULOSE 
 

O que você vê nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região? 
 

 
O que é tuberculose ou TB? 

• A tuberculose é uma infecção crônica dos pulmões ou de outras partes do corpo. 
• Uma infecção comum com risco de vida. 
• É transmitida pela tosse. 
• Outras pessoas que vivem na mesma casa com um adulto com TB podem 

facilmente ser infectadas. 
 
Quais são alguns sintomas da tuberculose? 

• A tuberculose aparece frequentemente como uma tosse que dura mais de um 
mês. 

• Se você tem uma tosse que dure mais de um mês, seja examinado na clínica. 
• Algumas pessoas com tuberculose também tossem expectoração com sangue. 
• A maioria das pessoas com tuberculose não se sente doente. 
• Mas elas ainda podem infectar crianças e adolescentes. 

 
Quais são os sintomas de crianças e adolescentes com tuberculose? 

• Podem adoecer com febre, calafrios e suores noturnos. 
• Podem ter perda de peso ou infecções nos ossos e articulações. 
• Podem desenvolver uma infecção do cérebro e da medula espinhal (meningite). 
• Crianças com tuberculose podem morrer. 

 
Como prevenir a tuberculose? 

• Todos os adultos com uma tosse que dure mais de um mês devem ser testados 
para TB. 

• Aqueles que são tuberculosos-positivos devem ser tratados. 
• Isso protegerá crianças e adolescentes de serem infectados pela tuberculose. 
• As pessoas com tuberculose devem tomar seus medicamentos regularmente até 

que o profissional de saúde diga que estão curadas da tuberculose. 
• Eles devem tomar seus medicamentos para tuberculose regularmente por 6 

meses a um ano ou mais. 
• A tuberculose que é parcialmente tratada torna-se muito difícil de tratar. 

 
Conhece alguém com tuberculose? 
 
O que estás a fazer para prevenir a tuberculose? 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
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INFECÇÕES POR PARASITAS/VERMES 
 

 
 

Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.info/ 
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INFECÇÕES POR PARASITAS/VERMES 
 
 

O que são infecções por parasitas/vermes? 
• Por vezes, os parasitas ou vermes vivem no seu corpo. 
• Muitos são tão pequenos que você só pode vê-los sob um microscópio. 
• As infecções por vermes geralmente se espalham por comida ou água 

contaminada, ou por mãos sujas. 
 
Quais os problemas que podem causar os vermes? 

• Infecções por vermes podem fazer com que você fique doente. 
• Mas algumas infecções por vermes não causam muitos sintomas. 
• Elas podem causar dores de barriga, dores de cabeça. 
• Eles podem fazer com que os bebês adoeçam. 

 
Como é que pode prevenir infecções por parasitas? 

• Não use a mesma tábua de cortar carnes e vegetais. 
• Utilize sempre uma casa de banho ou uma latrina. 
• Não deixe as crianças brincarem em áreas sujas. 
• Lave as mãos. 
• Beba água potável. 

 
O que você está fazendo em sua casa para prevenir infecções por vermes? 
 
 
 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.info/ 
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PREVENIR INFECÇÕES POR VERMES 

 
Fonte: Health Education Program for Developing Communities. 2018. 
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PREVENIR INFECÇÕES POR VERMES 
 
 

O que você está vendo nesta foto? O que está acontecendo? 
 
---- perguntas OPAPA ---- 
 
O – Observar - O que você viu?  
P – Problema – Qual o problema?  
A – Aqui – Acontece aqui em nossa região?  
P – Porque – Porque isso acontece?  
A – Atitude – Que atitude vamos tomar a respeito? 

 

 
Quais são algumas formas de propagação das infecções por parasitas? 

• Algumas infecções por parasitas provêm de carne mal cozida, de alimentos ou 
bebidas contaminados. 

• Algumas infecções por parasitas vêm do solo e também por vermes que passam 
pelo bumbum. 

 
Quais são algumas maneiras de prevenir infecções por vermes? 

• Beber água potável. 
• Proteger as fontes e os poços da contaminação por pessoas e animais. 
• Cozinhar bem a carne. 
• Usar placas de corte separadas para carne e vegetais. 
• Lave as mãos antes de cozinhar, antes de comer e depois de ir ao banheiro. 
• Use sempre sapatos. 
• Use roupas íntimas quando dormir. 

 
Que medidas está a tomar para prevenir infecções por parasitas? 
 
 
Referência:  
Health Education Program for Developing Communities. 2018. Disponível em: http://www.hepfdc.org  
 
 
 


