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Este material é um Álbum Seriado que complementa a proposta do Caderno de
Formação Agentes Populares de Saúde: Ajudando minha comunidade no enfrentamento
da pandemia de COVID-19”.
Tem como objetivo subsidiar o trabalho educativo dos Agentes Populares de Saúde nas
visitas domiciliares da sua vizinhança, assim como na abordagem de grupos que se encontram nos vários espaços da comunidade.
Tratam-se de 4 lâminas soltas, no tamanho A4, com imagens e informações sucintas importantes de serem levadas às familias e grupos diversos que estejam reunidos nas comunidades (estabelecimentos comerciais, ambulantes, igrejas, bares, mesas de dominó,
etc).
Estas lâminas podem ser impressas e plastificadas para passar nas mãos das pessoas
abordadas, na medida em que a Agente Popular de Saúde conversa sobre medidas de
prevenção à COVID-19.
A plastificação das lâminas do álbum seriado é proposta para que seja possível higieniza-las com álcool 70% ou solução clorada ao longo do trabalho, após manuseio por pessoas diferentes.
Lâmina 1: Quais os sintomas da COVID 19? Principais mecanismos de transmissão. Fiquei doente, e agora?
Lâmina 2: Como higienizar as mãos com água e sabonete?
Lâmina 3: Preparo de soluções de água sanitária
Lâmina 4: Como lavar suas máscaras de tecido. Erros e acertos ao usar máscara.
O material também está disponível no site da Campanha Mãos Solidárias:
www.campanhamaossolidarias.org/agentes.
É O POVO CUIDANDO DO POVO EM DEFESA DO SUS
Realização

Apoio
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Quais os sintomas da COVID-19?
Sintomas
mais
comuns:

• Febre
• Tosse seca
• Cansaço

Sintomas

sintomas graves:

menos comuns:

•
•
•
•
•
•
•

Dor no corpo
Dor de garganta
Diarreia
Conjuntivite
Dor de cabeça
Perda de paladar ou olfato
Erupção cutânea na pele
ou descoloração dos dedos das mãos ou dos pés

•
•
•
•
•
•

Dificuldade de
respirar ou
falta de ar
Dor ou pressão
no peito
Perda de fala ou
movimento

Em média, os sintomas aparecem após 5 ou
6 dias depois de ser infectado com o vírus

Febre

Tosse

Dificuldade de Respirar

Os sintomas podem permanecer por até 14 dias.

Principais mecanismos de transmissão:

Tosse

Espirro

Gotículas de Saliva

contato físico com
pessoa infectada

Catarro

contato com superfície
contaminada

Fiquei Doente, e agora?

Coriza

Fique em casa

Coriza + Febre
Fique em casa

Coriza + Febre + Tosse
Procure o ACS e a unidade
de saúde mais próxima

Coriza + Febre
+ Falta de AR

Busque o Serviço
de Urgência
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Como higienizar as mão com água e sabonete?
Duração do procedimento: 40 a 60 segundos
1

3

2

Passe sabão ou sabonete, e ensaboe
fazendo bastante
espuma

Molhe as mãos
com água

5

4

Esfregue a palma
de uma mão direita contra o dorso
da mão
esquerda,
entrelaçando os
dedos e
vice versa.

Ensaboe as palmas
das mãos friccionando-as entre si.

6

Entrelace os dedos
e friccione os
espaços entre os
dedos

Esfregue o dorso dos
dedos de uma mão
com a palma da mão
oposta, segurando
os dedos, com movimento de vai e vem e
vice versa.

7

9

8

Esfregue o polegar
esquerdo, com o
auxíliio da palma da
mão direita, utilizando-se de movimento
circular e vice versa

10

Seque as mãos ao
vento para não usar
toalhas compartilhadas com outras pessoas, nem secar as
mãos na roupa.

Fonte:OPAS/OMS

Esfregue as polpas
digitais e unhas da
mão direita contra
a palma da mão esquerda movimento
circular e vice versa

Enxague bem as
mãos com água,
do pulso para as
pontas dos dedos

12

11

Lave a torneira
com sabão, enquanto lava as
mãos, para que
esteja limpa quando for fechar a
torneira.

Agora suas mãos
estão seguras
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PREPARO DE SOLUÇÕES
DE ÁGUA SANITÁRIA

PREPARO 1: Solução clorada a 0,05%
2 colheres

Água

Água

Complete
a Água

Sanitária

AGI
TE
par
a
hom
oge
nei
zar

Onde e como usar essa solução:
Higiene das mãos (quando não houver água e sabonete ou
álcool)
Após a limpeza da casa, passar a solução em todas as superfícies: mesas, cadeiras, bancadas, maçanetas, chaves,
brinquedos, objetos de decoração
Ao chegar em casa: passar a solução com um pano nos objetos que traz das ruas como: bolsas, carteiras, cintos, sacolas, mantimentos.

PREPARO 2: Solução clorada a 0,1%
Água

Complete

4 colheres
Água

Sanitária

a Água

AGITE para

homogeneizar

Onde usar essa solução:

Desinfecção de banheiros e pisos onde não existem casos confirmados ou suspeitos de COVID-19.
Desinfecção das solas de calçados quando voltar da rua.
PREPARO 3: Solução clorada para frutas e verduras
1 colher

Água

15Min

de Molho

1 l água

Sanitária

Como usar essa solução:

Primeiro higienize as frutas e verduras com água e sabão, seguida
do enxague.
Depois as mergulhe em uma bacia com a solução clorada,
deixando de molho por 15 minutos.
Enxague com água limpa de modo que não fiquem resíduos do
produto nos alimentos.
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Como lavar suas máscaras de tecido

1 LAVAR SEPARADAMENTE

3 deixar de molho na
solução de água com água
sanitarária por 30 minutos

5 EVITAR TORCER A MÁSCARA COM
FORÇA E EM SEGUIDA DEIXAR
SECAR AO SOL

fonte: anvisa

2 LAVAR primeiro com

água e sabão neutro

4 enxaguar bem

6

guardar em um
recipiente fechado

Erros e acertos ao usar a Máscara

Não deixe o nariz
descoberto

Não cubra
apenas as narinas

tire a máscara de trás para
frente, segurando
pelos elástivos

não deixe o
queixo exposto

não use máscaras largas
com vãos nas laterais

não puxe a máscara
para o queixo

não enconste na superfície
da máscara ao colocá-la
ou tirá-la

ao descartar máscaras
descartáveis, coloque a
máscara em um saquinho
antes de jogá-la na lixeira

não deixe a mascara
em cima da mesa

01 - Cubra o nariz inteiro e o queixo
02 - ajuste-a para que não haja vãos nas laterais
03 - Encoste apenas nas laterais

