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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:

O TEMA DESTA CARTILHA É CUIDADOS COM A SAÚDE!

HIGIENE

PESSOAL
SAÚDE 

BUCAL
SAÚDE 

OCULAR
SAÚDE 

AUDITIVA
SAÚDE 

OLFATIVA

CUIDADOS

COM A SAÚDE

SINAIS DE PERIGO

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!

Secretaria Municipal
de Educação

Março de 2021



Cuidar da saúde é fundamental para o crescimento e o  

desenvolvimento da criança. A saúde da sua família depende 

de vários cuidados, como, por exemplo, higiene pessoal, 

alimentação saudável, consultas de rotina e outros. 
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AQUI VÃO ALGUMAS “DICAS” DE AÇÕES 
INDISPENSÁVEIS PARA CUIDAR DA 
SAÚDE E BEM-ESTAR DE TODA A FAMÍLIA

FIQUE ATENTO AO
CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO

     Manter as vacinas em dia é 

uma forma eficaz de defesa 

do organismo humano 

contra agentes infecciosos e 

bacterianos. 

Esta é uma ação essencial 

para o controle e a prevenção 

de várias doenças, como 

hepatite B, febre amarela, 

poliomielite e sarampo;
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   As vacinas são disponibilizadas gratuitamente nas UBS e 

durante campanhas de vacinação promovidas pelo Ministério 

da Saúde. 

  No Brasil, o Calendário Nacional de Vacinação atende 

crianças, adolescentes, adultos, idosos e povos indígenas. 

   Existem cerca de 19 vacinas para mais de 20 doenças. É 

importante estar atento às doses recomendadas para cada 

caso.

FAÇA ACOMPANHAMENTO 
MÉDICO

      É muito importante ir ao pediatra regularmente.

  Em uma consulta de rotina, a qual pode auxiliar no 

tratamento e prevenção de doenças, é possível acompanhar o 

crescimento e desenvolvimento da criança;
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diarreia vômito febre

sinais de desidratação (olhos fundos, muita sede, pouca 
saliva, choro sem lágrima, pele seca e pouca urina)

  Além dos fatores genéticos, o 

crescimento e o desenvolvimento 

são influenciados pela 

alimentação, a saúde, a higiene e 

os cuidados gerais com a criança. É 

por meio desse acompanhamento 

que o médico poderá diagnosticar 

determinadas situações, como 

sobrepeso ou obesidade, peso 

abaixo do recomendado para a 

idade, desnutrição e subnutrição.

FIQUE ATENTO AOS 
SINAIS DE PERIGO

   Você sabia que alguns sinais podem revelar que há algo 

errado com o seu corpo?

    São conhecidos como sinais de perigo e podem ser sintomas 

comuns, por exemplo:

dificuldade para respirar
ou respiração rápida

convulsão ou perda
de consciência



6

fiquem atentos aos sinais de perigo. 

Sempre que precisarem, procurem a 

unidade de atendimento médico 

mais próxima da sua casa, para que 

sua família receba o atendimento 

adequado. 

   Esses sinais podem indicar alguns problemas, como: 

infecção ou intoxicação alimentar, viroses, anemia e outras 

doenças. 

IMPORTANTE
Somente médicos podem receitar medicamentos e indicar 

tratamentos. 

Pais e responsáveis,

TELEFONES ÚTEIS

Corpo de bombeiros: 193

Samu: 192

Secretaria Municipal 
da Saúde de Londrina: (43) 3372-9434



MANTENHA UMA 
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Os alimentos que você 

consome diariamente devem 

fornecer todos os nutrientes de 

que seu corpo precisa, a fim de 

se manter saudável, como, por 

exemplo, vitaminas, minerais, 

proteínas, carboidratos e 

gorduras. 
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Manter uma alimentação saudável é importante para o 

crescimento e o desenvolvimento da criança, além de ajudar 

na prevenção de doenças. 

Cuidar da saúde 
também envolve a 

alimentação!
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AQUI ESTÃO ALGUMAS “DICAS” 
DE COMO MANTER UMA 
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL!

Tenha uma alimentação variada

Nas refeições oferecidas durante o dia, 
inclua cereais e leguminosas, como arroz, 
feijão, aveia, milho, lentilha e ervilha, e 
tubérculos, como batatas e cenoura -  
além de carnes, alimentos integrais e 
sucos de frutas.

Consuma frutas e hortaliças 
todos os dias

Esses alimentos são excelentes fontes de 
vitaminas e minerais, como vitamina C, 
vitaminas do complexo B, ferro e cálcio.

Consuma mais alimentos 
integrais e na forma mais natural



Agora que você aprendeu sobre Cuidados com a saúde, 

partilhe essas informações com seus amigos e familiares. 

Vamos, juntos, cuidar da nossa saúde!
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Diminua o consumo de doces, 
refrigerantes e alimentos 

gordurosos

Beba bastante água

Higienize corretamente os 
alimentos e embalagens, antes 

do preparo das refeições
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