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Os PERSONAGENS

Pipa 
Esag KidsVacinilda



#DiCa 1 – Não embroma e te isola se tiver sintoma

Fique atento aos seguintes 
sintomas mais comuns: resfriado, 

indisposição, nariz escorrendo, dor de 
garganta e dor de cabeça! Procure 

profissionais se isto ocorrer!

Se aparecer um sintoma, 
vou me isolar. A única 

companhia que vou querer 
é de algum profissional

da saúde!

Vacinilda, 
Quais os sintomas

da Covid-19?

~



#DiCa 2 – atenção: atualize sua carteira de vacinação

Em 1796 o médico inglês Edward 
Jenner foi o pioneiro, inventando a 

vacina contra a varíola! 
Difícil manter 
a carteirinha 
de vacinação 
atualizada 
desde esta 

época!

Faz muito 
tempo que 

tem vacina?

~ ~



#DiCa 3 – Haja com sapiência e acredite na Ciência!

Peça para ele ter confiança
no que dizem a Ciência e pesquisado-
res de todo o mundo. Que ele tenha 

confiança na vacina !

Certo! Ele não é 
cachorro, mas está 
sempre com a pulga 

atrás da orelha!

Tenho um amigo que 
está muito desconfiado

da Vacina!



#DiCa 4 – fique atento: a vacina é o único tratamento!

A única garantia que temos 
de acabar com a pandemia e o único 

tratamento preventivo que há 
chama-se VACINA!

Vacinilda, é verdade 
que chá de jiló com 

vinagre pode acabar 
com a Pandemia de 

Covid-19?

Ainda bem que
não experimentei. É a 

verdadeira Fake News
de mau gosto!



#DiCa 5 – Um nº frio não explicita a sensação de vazio!

Para lembrar a triste 
estatística de que mais de 3 milhões 
de pessoas já morreram vítimas da 

Pandemia de Covid-19!

~ ~

E para cada
uma destas, tem 

muitas outras tristes 
aqui deste lado!

Nossa Vacinilda!
Por quê todas 
estas cruzes
espalhadas?



#DiCa 6 – Existe lugar onde ninguém quer estar!

O Brasil é o segundo país 
no mundo com mais mortes por 

Covid-19! Ninguém está orgulhoso
desta posição!

Seria muito 
bom virar este o jogo e 
ficar em 1º no número

de vacinados!

Vacinilda,
ouvi que estamos em 2º

lugar no Ranking! 
Ninguém vem buscar 

medalha?



#DiCa 7 – Uma Notícia inventada só vale para piada

Coitadinho... deve ter 
sido por que ele é jovem e 

ainda não chegou a vez dele
na fila de vacinação.

Nada disso! 
É que ele estava em
um rolê aleatório!

Vacinilda, você 
sabe por que o professor

de estatística demorou 
para se vacinar?

´



#DiCa 8 – Opinião falsa vem de mala sem alça

É importante buscar 
boas referências e 

estudar bastante, para 
sempre aprender mais!

Estudo e conhecimento 
não são remédios, mas 
salvam muitas vidas!

É triste ver
fake News servindo de 

argumento para
desinformados!

~ ~



#DiCa 9 – O SUS age com competência em prol da Ciência

Que loucura é esta
Pipa? Quem aplica as vacinas 
são profissionais do Sistema 

Único de Saúde (SUS)!

Hehe! Eu sei! É que o 
Capitão Nascimento 

conhece como funciona o 
Sistema!

Eu queria ser 
vacinado Pelo

Cap. Nascimento
do Bope!



#DiCa 10 – Sempre ligeira, a Universidade é boa parceira

Para lembrar você e todo 
mundo que as Universidades são 
parceiras importantes nas boas 

campanhas de vacinação!

Além de nos ensinar,
a Universidade quer

nos cuidar!

Vacinilda, 
por quê você

me trouxe até 
aqui?



#DiCa 11 – Máscara é preciso e não esconde UM sorriso

Pipa, mesmo vacinados 
devemos manter os cuidados para 
minimizar riscos de transmissão 

para nós e para os outros!

Já estamos craques
em sorrir com 

os olhos!

Vacinilda, 
por quê usar 
máscara se 

estou vacinado?

~



#DiCa 12 – Com amigo ao lado, siga mantendo o cuidado!

Lembre-se que o Corona 
Vírus continua por aí! O ideal é 

tentar manter o distanciamento e 
manter os cuidados!

Além de nos ensinar,
a Universidade quer

nos cuidar!

Vacinilda, já posso
me aglomerar com 

amigos depois 
da vacina?



#DiCa 13 – Tenha cuidado e deixe o ambiente ventilado!

Trouxe você aqui 
para lembrar sempre 

de manter as áreas 
ventiladas!

Não sou pedicure,
mas adoro um 
pé-de-vento!

Vacinilda, 
Estes arcos 
abertos são 

muito bonitos!



#DiCa 14 – Um passeio legal ajuda a saúde mental!

Minha sugestão é que entre
uma dose e outra você mantenha 
a saúde com passeios em lugares 

calmos e sem aglomeração!

Acertou em cheio!
Eu adoro um passeio!

Que lugar legal
você me trouxe,

Vacinilda!



#DiCa 15 – não te emociona, só a vacina é o que funciona

Uau! Que boa notícia!
não será fake News? Me conta 
mais um pouco? Este remédio 

invisível funciona?

Não sei!
Ninguém viu!

ouvi dizer que
inventaram um 

remédio invisível 
contra a Covid-19!

´~



#DiCa 16 – Fique ligado e não perca o dia marcado

Como assim? Sorte que 
quem perder o dia marcado,

pode se vacinar na 
próxima chamada!

Ele me disse 
que a Sibéria era 
longe, por isso

demorou para voltar!

Meu amigo se atrasou 
para a vacina , pois 

disse que sonhou 
com a Sibéria

~



#DiCa 17 – atenção: a vacina é a melhor prevenção!

Que horror! O 
que caiu foi por 
que não tomou 

a vacina?

Não mistura as coisas!
O que voou era um 

caminhão-pipa!

Sabe aquela história
de dois caminhões

que estavam voando
e um deles caiu?

~ ~
´ ´



#DiCa 18 – Use a inteligência e busque boas referências

Busque sempre 
boas referências! A diferença entre a 

opinião destas pessoas
e a pizza, é que a pizza

eu peço!

Triste ver 
pessoas

compartilhando
fake news!



#DiCa 19 – se a saúde volta, não há motivo de revolta

Verdade Pipa. Em 1904, a 
população se rebelou contra a 

aplicação das vacinas!

Não sou lápis, 
mas isto me deixa 

desapontado!

Vacinilda, 
É verdade que houve 

Revolta da Vacina no 
Brasil?

~



#DiCa 20 – Vacina bem armazenada é saúde conservada

Claro que não Pipa! 
É uma picadinha simples 

que não vai deixar 
nenhuma marca.

A única marca que
ficará será 

na história!

Vacinilda, esta 
vacina vai deixar

alguma marca 
ou cicatriz?



#DiCa 21 – Matemática aplicada é saúde renovada

Este é um gráfico que
nos mostra que quanto mais 

vacinas aplicamos na população, 
menos mortes temos!

Adoro quando a 
Matemática nos ajuda

a salvar vidas!

Vacinilda, 
por quê uma linha 

sobe e a outra 
desce?



#DiCa 22 – Um milhão de vacinas por dia é uma alegria!

Sim Pipa! Um milhão 
de vacinas por dia é 
um ótimo ritmo de 

vacinação!

Eu estava falando de
um milho verde na 

beira da praia!

Vacinilda, 
coisa bem boa 

um milhão,
não é?

~



#DiCa 23 – tenha Calma: a boa saúde esquenta a alma

Você deve se preocupar
em fazer o ar circular
de tempos em tempos.

Falar sobre o 
cuidado com a saúde 

sempre é um 
papo quente!

Mesmo com este 
frio eu devo deixar 
janelas abertas?



#DiCa 24 – Seria legal ver todos vacinados no natal

Sim! Algumas vacinas 
precisam ser armazenadas em 

temperaturas muito
abaixo de zero.

O Papai Noel terá 
facilidade em armazenar 

para quem pediu
de presente!

Verdade que tem 
vacina que precisa 

ser armazenada 
muito fria?



#DiCa 25 – Dados cruzados nos mantém informados

É quando cientistas
cruzam dados de saúde, para 

buscar evidências de que a vacina 
diminui risco de óbito!

Parece ser uma 
palavra-cruzada

com números!

O que é este negócio
de correlação entre 

vacina e óbitos?



#DiCa 26 – Fique alerta e combata a variante delta!

Para lembrar que a variante 
Delta do Corona Vírus tem 

provocado curvas de contágio 
que crescem exponencialmente!

Temos que nos cuidar. 
Asa delta é saúde, mas

a variante delta
é um perigo!

Vacinilda, 
por quê viemos 
aqui tão alto?



#DiCa 27 – Quem vacina acerta e combate a Delta!

Sim Pipa, a vacina 
funciona! O risco de infecção 
pela variante Delta é 3 vezes 

menor nos vacinados!

3 vezes?
SEN-SA-CI-O-NAL!

Dá pra pedir música no 
Fantástico

A Variante Delta tem
se mostrado muito 

perigosa. A vacina é
eficaz contra ela?



#DiCa 28 – Uma variante pior tem transmissão maior

Por que ela está se 
mostrando muito mais 

transmissível que todas as 
variantes anteriores!

É igual notícia
ruim que se espalha 

rápido!

Por quê o pessoal 
está tão preocupado

com a variante
Delta?

~



#DiCa 29 – atitude cretina é furar a fila da vacina!

Pois é pipa!  Deve ser de 
vergonha ao ver pessoas 
furando a fila da vacina!

Olha Vacinilda! De 
uma hora para outra 
o céu ficou vermelho!

Deviam inventar 
uma vacina contra 
falta de educação!



#DiCa 30 – A reação do dia será um pulo de alegria

A reação mais comum 
é as pessoas sorrirem,

se emocionarem e
tirarem selfies!

Vou pentear 
a rabiola para dar 

muitos piruetas!

Vacinilda, 
se eu tomar vacina

terei alguma
reação?

~



#DiCa 31 – Cuide-se mais que antes com novas variantes 

As variantes P.1, P.2, Delta,
Gama Plus, entre outras, são formas 

que o vírus encontra para ficar 
ainda mais perigoso e letal.

A verdade é que a 
única coisa que não 

varia é a necessidade de 
nos vacinarmos.

Por quê se 
preocupar com as 

variantes do Corona 
Vírus?



#DiCa 32 – será bela a volta a escola com cautela

Com todos vacinados, 
mantendo distanciamento e não 

temendo usarem máscaras, as 
coisas vão ficar bem. 

É mais provável 
temerem a Fórmula
de Bhaskara do que
o uso de máscara!

Você acha que a 
Volta às aulas vai 

ser tranquila, 
Vacinilda?



#DiCa 33 – Saúde é de ouro, cuide como um tesouro

Manter o corpo hidratado, 
praticar exercícios físicos e ter uma 
alimentação saudável é uma ótima 

forma de cuidar da sua saúde. 

Não é bem por isso! 
É que se a pessoa beber 

sólidos, ela pode se 
engasgar!

Você sabe por que 
dizem que é importante 

beber líquidos para 
cuidar da saúde?



#DiCa 34 – é bom estar preparado para algo inusitado

O Marco de Sendai já alertava, 
em 2015,  para possibilidade de 

pandemias e apontou caminhos para 
reduzir o risco de desastres . 

Alguns marcos
são mesmo 

marcantes!

Vacinilda, 
o mundo estava 
preparado para 
esta pandemia?



#DiCa 35 – não invente história, vacinar-se é a gloria

Verdade. Algumas pessoas
têm um leve desconforto no 
local da vacina. O que seu 

amigo achou? 

Ele não tomou! 
Resolveu ir amanhã, 
quando a dor tiver 

passado!

Meu amigo foi tomar 
vacina e perguntou se ia 

doer. O médico falou 
que amanhã a dor

passaria.

~ ´´



#DiCa 36 – incrível: a melhor vacina é aquela disponível!

Olá pipa!  Vá voando e nem
pense em escolher! Vacina 
bonita é vacina no braço!

Oi Vacinilda! Estou 
pensando em escolher a 

vacina que eu acho 
a mais bonita!

No meu caso 
nem é no braço,

é na rabiola!



#DiCa 37 – A melhor hora para vacinar é agora!

Não acredito! Pessoas 
idosas têm prioridade e são bem 

atendidas a qualquer hora! 

Nada disso!
É por que

ela era uma 
SEM HORA!

Sabe por que 
uma vovozinha 
perdeu a hora 

da vacina?



#DiCa 38 – entenda desse jeito: vacina é nosso direito!

Por enquanto as vacinas
contra Covid-19 são controladas 
pelo governo. Não encontrará a 

venda nas farmácias!

Sabe o que direi ao 
farmacêutico quando 

eu for comprar vacina e 
ele me pedir receita?

Nada disso! 
Vou dizer que se eu 
tivesse a receita, 
eu mesmo faria!



#DiCa 38 – todo aprendizado te deixa mais preparado

Verdade, temos que nos 
preparar para agir mais rápido 

nas próximas. Mas não seria 
Panda o nome do seu gato?

Toda esta história vai 
ficar marcada. Pensei 
em adotar um gato e 

chamar de Pande.

O gato se chamará 
Pande mesmo!

Por que o 
Pande mia!



#DiCa FINAL: cuide-se demais e quem ensina aprende mais 

Compartilhe o que você
aprendeu. Ensinar boas maneiras 

de se prevenir é a melhor forma de 
cuidar da saúde coletiva. 

Legal! 
Farei isso!

Quem ensina
aprende duas vezes.

E agora que o livro
está acabando, como 
vou lembrar de tudo 

Vacinilda?



AJUDE A PIPA A encontrar a sua amiga Vacinilda!



CAÇA-PALAVRAS!

Fonte:

- Coronavírus
- Álcool
- Lavar as mãos
- Vírus
- Máscara
- Espirrar
- Tosse
- Quarentena
- Água
- Prevenção
- Febre

ENCONTRE 
AS PALAVRAS:

´



LIGUE OS PONTOS pares!
Resposta: Maleta de Médica!



Jogo dos 7 erros!
Resposta: Dente,

gola, botão, chapéu,
curativo, rabo, gota.



PARA COLORIR!



Para colorir e desestressar

Pipa Esag Kids





Orientações para todo mundo, do mundo todo!

Algumas das ideias presentes neste livro fazem parte das orientações do 

Marco de Sendai, um acordo assinado no Japão, supervisionado pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), com orientações para o período de 2015 a 

2030. O Marco de Sendai visa reduzir o risco de desastres e aumentar a 
educação e a sensibilização da sociedade sobre o risco de desastres. 

Também seguimos as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

do MINISTÉRIO DA SAÚDE,  bem como os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) propostos pela ONU.

~
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