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Olá,
queridas famílias e crianças!
Preparamos uma coleção de seis Cartilhas para vocês lerem 
juntos e aprenderem sobre Educação Sanitária! Vamos 
destacar informações e “dicas” valiosas para a saúde de nossas 
crianças. Nelas, faremos uma abordagem geral sobre:

As orientações apresentadas 
neste material incluem hábitos 
saudáveis que devem ser 
aprendidos e praticados desde a 
infância; para isso, é importante 
que toda a família esteja 
envolvida.

Educação sanitária é um dever 
de todos!

O TEMA DESTA CARTILHA É HIGIENE PESSOAL!
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VOCÊ SABE O QUE É

H I G I E N E  P E S S O A L ?

POR QUE ESSES CUIDADOS
SÃO IMPORTANTES?

São cuidados essenciais que todos devem 

ter diariamente com o seu corpo para, 

assim, manter a saúde e prevenir doenças.

Algumas doenças podem ser causadas 

pela falta de higiene pessoal e pela má 

higienização do ambiente onde vivemos.

Isso acontece, porque locais sujos e mal 

cuidados podem abrigar microrganismos, 

insetos e pragas, os quais, quando entram 

em contato com o ser humano, causam 

vários problemas à saúde.
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CAUSADORES DE DOENÇAS

Vírus, bactérias e fungos.

São seres muito pequenos, que não conseguimos enxergar a 
olho nu. Alguns microrganismos são prejudiciais à nossa saúde e 
podem ser transferidos para o nosso corpo pelo contato com 
superfícies sujas, lixeiras, objetos contaminados e alimentos 
higienizados de forma inadequada. 
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Piolho e mosquito da dengue.

Os cuidados para 
manter o corpo limpo 

evitam que esses agentes 
causem prejuízos à saúde 

dos seres humanos.  
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Então, vamos aprender quais são os
PRINCIPAIS CUIDADOS COM
A HIGIENE PESSOAL! 

LAVAR AS MÃOS
Sempre que estiverem sujas ou suadas; 

Ao chegar em casa;

Antes de preparar os alimentos;

Antes das refeições;

Antes e depois de ir ao banheiro;

Após mexer com lixos e restos alimentares;

Depois de manusear dinheiro e outros objetos sujos;

Após assoar o nariz, tossir ou espirrar.

Sempre que tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com lenço 
descartável, para não lançar no ar gotículas que podem estar 
contaminadas. Se não tiver lenço, cubra a boca e o nariz com o 
braço, na parte de dentro do cotovelo. Nunca utilize as mãos, 
quando for tossir ou espirrar!A

T
E

N
Ç

Ã
O

!

cof
cof

5



As nossas mãos estão sempre em contato com objetos e superfícies 
que podem estar sujos ou contaminados. Lavar as mãos corretamente é 
uma maneira de remover a sujeira e eliminar microrganismos que 
podem causar problemas à nossa saúde.

ATENTE PARA ESTES DETALHES

Lavar as mãos é uma forma de prevenir doenças!

Quando for tossir ou espirrar nunca 
utilize as mãos, elas são um dos 

principais veículos de transmissão de 
vírus e bactérias.

Use um lenço de papel descartável para 
cobrir a boca e o nariz. 

Se não tiver lenço descartável à 
disposição, cubra a boca e o nariz com 
o braço, na parte interna do cotovelo.

Sempre que tossir ou espirrar descarte o 
lenço em lixo apropriado, imediatamente 
após o uso, e higienize corretamente as 

mãos e braços com água e sabão ou álcool  
70% em gel.

Quando cobrimos a boca e nariz ao tossir 
ou espirrar evitamos lançar no ar gotículas 
do nosso sistema respiratório e digestivo 

que podem estar contaminadas com vírus.

c o f
c o f
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VAMOS APRENDER A LAVAR AS 
NOSSAS MÃOS CORRETAMENTE? 

Molhe as mãos com água. Aplique sabonete líquido suficiente 
para cobrir as mãos.

Esfregue a palma de uma mão 
na outra com movimentos 

circulares.

Esfregue a palma da mão direita no 
dorso da mão esquerda entrelaçando 
os dedos e depois inverta a posição 

das mãos e esfregue novamente.

Junte as palmas das mãos, 
entrelace os dedos e esfregue bem 

os espaços entre os dedos.

Esfregue o dorso dos dedos da 
mão esquerda na palma da mão 
direita, em movimento de vai e 
vem. Depois inverta as mãos e 

esfregue novamente.

Esfregue o polegar da mão 
esquerda com a palma da mão 

direita fazendo movimentos 
circulares. Faça o mesmo com o 

polegar da outra mão.

Esfregue a ponta dos dedos e 
unhas da mão esquerda na palma 

da mão direita, fazendo 
movimentos circulares. Faça o 

mesmo com a outra mão.

Esfregue os punhos e antebraços. Enxágue bem as mãos, punhos e 
antebraços com água corrente.

Seque as mãos, punhos e antebraços 
com papel toalha descartável.

Utilize papel toalha descartável caso 
precise fechar a torneira manualmente.

Agora suas mãos estão 
higienizadas e seguras!

COVID-19
Todos esses cuidados de lavagem das mãos e etiqueta respiratória 
são essenciais para evitar a contaminação e transmissão de várias 
doenças, especialmente, agora, da Covid-19! Fique atento!
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TOMAR BANHO 
DIARIAMENTE

CUIDAR DA LIMPEZA 
DOS OUVIDOS

Use sabonete neutro sempre que puder;

Cuide da higiene íntima;

Após o banho, lembre-se de secar bem os espaços entre os 

dedos, a virilha e outras dobras do corpo. 

Depois do banho, utilize uma toalha macia e úmida para 

retirar o excesso de cera na parte externa dos ouvidos e 

lembre-se de secar, após a limpeza;

Não introduza hastes flexíveis com pontas de algodão 

(cotonete) nos ouvidos, porque elas podem causar ferimentos 

e infecções, e, em casos mais graves, podem provocar perda 

da audição. O uso de cotonetes é indicado para a limpeza da 

parte externa dos ouvidos ou atrás da orelha. 

VOCÊ SABIA?
A cera de ouvido (cerume) serve como proteção natural do nosso 
corpo contra poeiras, insetos e outros. Mas fique atento: se houver 
acúmulo excessivo de cera, procure um especialista.
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CUIDAR DA HIGIENE BUCAL

USAR ROUPA LIMPA

CUIDAR DOS CABELOS

CORTAR AS UNHAS E 
MANTÊ-LAS SEMPRE LIMPAS

Evite colocar a mão na boca ou roer as unhas!

Observação

Lavar, no mínimo, duas vezes por semana, para evitar 

o acúmulo de poeira, suor e oleosidade nos fios;       

Aplicar o xampu (shampoo) principalmente no couro 

cabeludo, massageando até formar uma espuma e, em 

seguida, deslizar a espuma no comprimento e pontas. 

Lembre-se de remover completamente o produto utilizado, 

enxaguando bem com água;

Não prender, quando estiver molhado;
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NÃO COMPARTILHAR 
OBJETOS PESSOAIS

DICA
É muito comum que as crianças em idade escolar apresentem 
piolhos ou lêndeas. Para impedir a transmissão, não compartilhe 
objetos, como toalhas de banho, pentes, escovas, bonés e 
prendedores. Além disso, evite o contato direto cabeça com cabeça 
ou cabelo com cabelo de uma criança com a outra.

É importante lembrar que piolho não significa falta de higiene. Isso 
pode acontecer com qualquer pessoa, até mesmo com adultos, 
pois, como acabamos de aprender, a transmissão acontece pelo 
contato.

Toalhas, escova de dentes e roupas íntimas.

Exemplos

EVITAR SENTAR-SE EM 
VASOS SANITÁRIOS DE 
BANHEIROS PÚBLICOS OU EM 
CASAS DE PESSOAS DESCONHECIDAS

Use pente fino para eliminar piolhos e lêndeas, quando for 

necessário. 

Use somente produtos permitidos para crianças. Em caso de 

irritação (alergias, descamações, queda de cabelo), 

suspenda o uso do produto e procure orientação médica;  
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LÍQUIDO 70% 
OU EM GEL 

Agora que você aprendeu sobre Higiene Pessoal, partilhe essas 

informações com seus amigos e familiares. Vamos, juntos, 

cuidar da nossa saúde!

ATENÇÃO
Não basta cuidar somente da higiene pessoal. É muito 
importante cuidar da higienização do ambiente em 
que vivemos e onde as crianças brincam. 

A higiene pessoal 
POSSUI CUIDADOS SIMPLES,
que devem fazer parte da rotina da família. 

P A R A  U M A  B O A  H I G I E N E  P E S S O A L ,  
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