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APRESENTAÇÃO

Este material educativo é fruto da interseção de atividades de ensino, pesquisa e extensão vincu-
ladas a projetos da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) em parceria 
com profissionais do Instituto Nacional de Câncer José Gomes de Alencar - INCA. O time que 
sonhou com essa cartilha é composto por profissionais da saúde, estudantes de graduação, 
pós-graduação e também do ensino médio, vinculada ao programa de Iniciação Científica 
Júnior. 
Tudo começou quando sentimos a necessidade de produzir para as crianças que fazem trata-
mento oncológico, um material educativo, lúdico que pudesse ajudá-las a entender como se 
proteger contra o novo Coronavírus e as medidas utilizadas pelos profissionais na unidade de 
saúde em virtude da pandemia. 
A cartilha “Super Poderes Contra o Coronavírus – Orientações para crianças em tratamento 
oncológico” representa de forma lúdica a importância das medidas simples para a prevenção. 
Todos os personagens, imagens e textos foram cuidadosamente planejados e produzidos para 
retratar a força que cada criança, família e profissional tem para combater o vírus.
Para os textos, buscamos utilizar linguagem simples e acessível para o público infantil, mas em 
virtude de alguns vocábulos serem termos médicos, pode ser importante a mediação por um 
adulto. Acreditamos que este material possa ser útil para uso das famílias e profissionais para 
ajudar a tirar as dúvidas das crianças que vivenciam essa realidade dentro dos serviços hospita-
lares frente a esse desafio atual. 
Desejamos acima de tudo, que esse material estimule diálogos produtivos que possibilitem as 
crianças se sentirem informadas e participantes, gerando conhecimentos e experiências que 
promovam saúde em tempos de pandemia.



Você já deve ter escutado falar nele...
É  um  vilão  muito  pequeno,  que nem conseguimos ver, mas que pode 
causar  uma   doença  chamada  COVID-19.  Ele  foi  encontrado  lá  na 
China, no final de 2019, mas já se espalhou por muitos países, deixando 
muitas pessoas doentes, o que é chamado de pandemia.
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Olá, sou a enfermeira Diana. Esta é uma 
cartilha  onde  você  vai  aprender  sobre 
                               contra o coronavírus. 



Para usar os superpoderes da prevenção e se defender do  coronavírus 
é importante  conhecê-los e por isso preste muita atenção! Os  poderes 
que você vai aprender podem ser usados em todos os locais, mas você 
vai precisar usá-los sempre que sair  de sua  casa  para  suas  consultas
médicas,  atendimentos  no  hospital,  quando  for  fazer  exames e nas 
  situações de emergência. 

Como podemos vencer esse vilão?

Quando   escutamos  falar do  coronavírus 
podemos sentir medo e ter dúvidas do que  
fazer.  Sua  família  pode estar preocupada 
com sua saúde e  por  isso  todos podem se 
unir  com  coragem   contra   este  vilão,  o 
coronavírus.
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Se liga aí!

LAVAR AS MÃOS

1° Coloque uma pequena
 quantidade de sabão nas 

mãos já úmidas

2° Esfregue as palmas das 
mãos uma na outra 

3° Entrelace os dedos
para lavar cada 

um deles

4° Esfregue as unhas 
nas palmas das  mãos

5° Lave o dorso de
cada mão

 6° Enxague
abundantemente

7° Seque bem as mãos
com uma toalha limpa

DICA: Enquanto você lava suas mãos
CANTE UMA MÚSICA           
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USAR A MÁSCARA

Uma outra forma importante de deixar as mãos limpas e acabar 
com o coronavírus é usar o álcool em gel.

Você já deve ter percebido que os profissionais 
de saúde também usam esse poder. Eles lavam 
as mãos e usam álcool em gel para combater o 
coronavírus.

Antes de colocar a máscara, lave 
bem as mãos ou use o álcool em 
gel.

Para colocar a máscara 
use os elásticos ou fitas  
laterais que ficarão 
atrás de suas orelhas.

As máscaras devem cobrir 
o nariz e o queixo e não 
podem ficar frouxas.

Não toque sua máscara com as mãos sujas.
Tenha sempre mais de uma máscara para trocar quando ela estiver 
úmida e leve um saquinho para colocar as máscaras sujas.
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EVITAR AGLOMERAÇÕES
Para diminuir a contaminação pelo coronavírus evite permanecer 
perto de um grande número de pessoas, principalmente de pessoas 
que estejam espirrando, tossindo ou com o nariz escorrendo.

Evite compartilhar objetos como brinquedos.

Você já deve ter percebido que os profissionais de saúde também 
usam esse poder. Eles usam máscaras especiais porque trabalham 
               cuidando da saúde de muitas pessoas.

Você já deve ter percebido que os profissionais de saúde  também  usam 
esse poder. Eles precisaram usar regras nos consultórios e hospitais para 
reduzir a chance do coronavírus se espalhar. 

É por isso que você vê marcações no chão, nas cadeiras e cartazes 
espalhados. 

08

PODERPODER

33



QUANDO VOCÊ FOR AO HOSPITAL PARA FAZER SEU 
TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA,
CONSULTAS, EXAMES OU NA EMERGÊNCIA. 

Fazendo isso você começa a fazer parte de um super time de 
crianças que combatem o coronavírus
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SE VOCÊ SENTIR

Febre, tosse ou começar a espirrar 
e ter seu nariz escorrendo
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Conte para aqueles que 
cuidam de você, eles 
saberão o que fazer!



Tenho algo mais para te falar... 
Você precisa saber sobre o 
exame da covid-19   

Ele é parecido  com  um  grande 
cotonete e é utilizado em adultos 
e crianças que  tem  os  sintomas 
da Covid-19,  ele  é  chamado  de 
PCR-RT

Quando você vai precisar fazer o exame?        

Se tiver sintomas.

Se for fazer quimioterapia ou 
radioterapia internado no hospital.

Quando precisar fazer uma 
cirurgia.

Sempre que a equipe de 
saúde que cuida de você 
achar que é necessário.
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Seja corajoso! 

Quando você chegar para realizar o seu exame, um 
profissional estará te esperando usando uma capa 
protetora, luvas e máscaras. Isso é necessário para 
a segurança de todos.

É muito importante que no momento do exame 
você fique bem quietinho, como na brincadeira 
da ‘estátua’. Isso vai ajudar bastante.

Então a enfermeira  vai  colocar 
esse cotonete no seu nariz, bem 
lá dentro e por  isso  você  pode 
sentir desconforto.
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(COFEN 2020)



QUEREMOS QUE TUDO ISSO PASSE LOGO

Se você tiver que ficar 
no hospital internado os 
cuidados permanecem
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Use  os  superpoderes  para  ajudar  a  todos  a  combater  esse   vilão,  o 
coronavírus.  E precisando tirar alguma dúvida, fale com sua enfermeira 
ou com qualquer profissional de saúde que cuida de você.   No  hospital 
você irá encontrar profissionais prontos para deixar você  e  sua  família 
em segurança
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