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Era mais um dia comum para
a Pipa Esag Kids. Até que...

O final do arco-íris...

Que legal, um 
Arco-Íris! Vou lá ver 

o que eu encontro!



... Pode trazer surpresas!

Ué, mas eu achei
que encontraria

um tesouro 
por aqui!

Olá, eu sou a
Borbo-Íris! Vem

comigo Pipa, que eu vou te
mostrar que nosso maior
tesouro é ter saúde! Será

uma aventura
muito colorida!



JANEIRO BRANCO

Janeiro Branco
Quem cuida da mente,
Cuida da vida



JANEIRO BRANCO

PREVENINDO SAÚDE MENTAL



#DiCa 01 – Pense muito bem: Bem-estar é estar bem!

Sentir-se bem vale a pena
E não deixa ninguém em perigo

Tenha uma vida plena
Com saúde, família e amigos

Borbo-Íris, o que
é saúde mental?

Querida Pipa, segundo a
Organização Mundial da 

Saúde (OMS), a Saúde Mental é o 
estado de bem-estar no qual o indivíduo 

realiza seus planos e contribui 
para sua comunidade!



#DiCa 02 – a natureza é sua grande amiga, com certeza

Me leve para algum canto
E te dou uma certeza
Ele será um encanto

Se for junto à natureza!

Eu adoro a 
natureza

Borbo-Íris, que 
lindas flores!

a natureza é nossa grande 
aliada, amiga Pipa! Ela nos ajuda a 
fortalecer a saúde mental e o bem-

estar diário. Viva a natureza!



#DiCa 03 – Saúde mental de verdade se faz em sociedade

Saúde Mental é importante
Para toda a República

Por isso, mais do que antes,
Queremos Políticas Públicas!

Por quê você 
me trouxe tão alto,

Borbo-Íris?

Minha amiga Pipa: Quis elevar 
seus pensamentos para que reflitas 
que todos precisam de paz, respeito e 

saúde mental. O tempo todo!



#DiCa 04 – cuide-se bastante e nada será como antes

Vou fazer tudo isso!
Eu até acho possível,

E será meu compromisso
Me sentir incrível!

Borbo-Íris,
como eu posso

cuidar da minha 
saúde mental?

Vou te dar umas dicas Pipa: 
faça exercícios; fique perto de quem 
você ama; tenha uma alimentação 

saudável; faça terapia; durma
bem e organize o seu tempo!



JANEIRO BRANCO



FEVEREIRO LARANJA e ROXO

Lúpus, Alzheimer, fibromialgia, leucemia

Lúpus
Alzheimer

fibromialgia
Leucemia



Cuidar da saúde é agradável
E uma forma de prevenção,

Manter-se saudável
É sempre a melhor opção!

Borbo-Íris, este mês
traz atenção para várias 
doenças.  Pode me explicar

o que é o Lúpus?

#DiCa 05 – é formidável manter-se sempre saudável

Pipa, o Lúpus é um distúrbio
que faz o organismo produzir

mais anticorpos que o necessário. 
Causa inflamações nos rins, pulmões, 

pele e articulações. Ele afeta 
principalmente as mulheres!



#DiCa 06 – cuidar-se dia-a-dia é prevenir-se da fibromialgia

Previna-se também
Fazendo exercícios e terapia,

Se alimentando bem
E cuidando-se no dia-a-dia!

Borbo-Íris, você pode
me explicar um pouco
sobre Fibromialgia?

A Fibromialgia ataca as 
articulações, causando dores

por todo o corpo. A doença pode 
aparecer depois de eventos graves como 
um trauma físico, psicológico ou mesmo 

uma infecção. 



Conheço um Vovô-Pipa
que foi diagnosticado
com Alzheimer. O que
é isso, Borbo-Íris?

Previna-se com boa dieta
E conserve o cérebro ativo,
Mantenha a pressão certa,

Pois a saúde é o melhor motivo!

#DiCa 07 – não importa a idade, saúde deve ser prioridade

Pipa, o Alzheimer é uma 
doença  que tem consequências como
a perda de memória. O Alzheimer é a 

causa mais comum de demência.

~



#DiCa 08 – não seja um trolha, fumar é a pior escolha!

Eu não me arrisco,
Vá por mim,

Fumar é um fator de risco,
Além de ser muito ruim!

O laranja do mês 
é para a Leucemia, né?
Você pode me explicar 
melhor, Borbo-Íris?

Pipa, a leucemia é um câncer que
atinge os glóbulos brancos do sangue. 

geralmente tem origem desconhecida, 
mas sabe-se que o Tabagismo

é sim um fator de risco!

~





Março lilás

preveniNDO câncer de colo do útero

´́



#DiCa 09 – Além de amadas, mulheres merecem ser cuidadas!

Mulheres são sensacionais,
Me deixam até comovida,

Além de serem demais,
Elas também geram vida!

Eu adoro lilás! VocÊ
sabe por que esta cor

foi escolhida para este
mês, Borbo-Íris?

Pipa, lembre-se que 
o dia 8 de Março é o Dia 

Internacional da Mulher! Nada 
mais justo do que esta linda cor 
para lembrar da saúde integral

de todas as mulheres!



Borbo-Íris, o que
causa o câncer de

colo do útero 
nas mulheres?

O HPV é perigoso
É importante monitorar

Não é nada custoso
Você sempre se cuidar!

#DiCa 10 – o melhor para você é evitar contrair o HPV!

Pipa, o câncer de colo do
útero é causado pela infecção
persistente por alguns tipos

do Papilomavírus Humano,
também chamado de HPV.



#DiCa 11 – vacina é importante e mantém a doença distante!

Manter a saúde em cima
É a melhor alternativa;

Ficar em dia com a vacina,
Depende de sua iniciativa!

Borbo-Íris,
já existe vacina
contra o HPV?

Sim, Pipa! Já está disponível
nos postos de saúde a vacina

contra o HPV, para meninas de 9 a 14 
anos e meninos de 11 a 14 anos. Essa 

vacina protege contra vários
tipos do HPV, salvando vidas!

´



Este exame deve ser regular
A partir dos 25 anos

Toda mulher deve se cuidar
Ter saúde é melhor plano!

Borbo-Íris, o que as 
mulheres devem fazer

para detectar o Câncer
de colo do útero?

#DiCa 12 – A Saúde é o motivo para o exame preventivo

Pipa, o rastreamento desse 
tipo de câncer é feito por meio do
exame papanicolau, que pode ser 

realizado em qualquer 
Unidade Básica de Saúde !





Abril azul

conscientização do autismo~

´



#DiCa 13 – algo tão presente deve envolver a gente

Há autistas pelo mundo
Você deve conhecer alguém
Respeite-os a cada segundo

E busque fazer o bem!

Borbo-Íris, por quê
devemos dar atenção

para este mês
todo azul?

Pipa, a Organização  Mundial da
Saúde (OMS) diz que temos 70 milhões de 

autistas no mundo. Além disso, o autismo 
atinge 1 em cada 6 crianças, com maior 

incidência entre os meninos !

~



Autismo não é doença
Você não precisa fugir,

Mas sim marcar presença,
Acolher e incluir!

Quais as principais 
características 

do Autismo, 
Borbo-Íris?

#DiCa 14 – sempre é bom compreender para melhor acolher

Pipa, de acordo com a Associação
Brasileira de Autismo (ABRA), as

principais características são a dificuldade 
de estabelecer relações sociais, de consolidar 
interações e de se comunicar com pessoas que 

não são do seu círculo familiar.



#DiCa 15 – praticar o bem deixa melhor você também!

Devia se aprender na escola!
Não se trata de bom-mocismo,
Eu até troquei minha rabiola

Para atuar pelo autismo!

Borbo-Íris, o que
posso fazer para 

acolher melhor os 
autistas?

Tenha empatia, Pipa! Crie
um ambiente acolhedor, 

onde as pessoas se sintam à vontade
e respeitadas! A verdade é que 

sempre devemos praticar 
o bem sem olhar a quem!



Borbo-Íris, como
os governantes podem
ajudar nesta questão

do autismo?

A receita eu sei de cor:
Devemos agir com empatia

Para uma sociedade melhor
Com saúde, paz e alegria!

#DiCa 16 – um governante bom ajuda sem perder o tom!

Pipa, os governantes devem 
trazer mais informações à

sociedade sobre como conviver melhor
com a diversidade do espectro autista.

Além disso, criar oportunidades
e igualdade de direitos!





maio AMARELO

PREVENINDO acidente de trânsito



Borbo-Íris, por quê 
ficou tudo amarelo 

igual cor de placa de 
trânsito?

Vou dar uma pista
De como reduzir acidentes,

Para ser um bom motorista,
Seja calmo e prudente!

#DiCa 17 – seja um motorista prudente e evite acidente!

Pipa, o Maio Amarelo é para 
chamar a atenção da sociedade,
alertando sobre o alto índice de

mortos e feridos no trânsito em todo
o mundo. Vamos nos cuidar!



#DiCa 18 – Não vá esquecer: não pode dirigir e beber!

Não faça bobagem
De ficar com boca na botija

Lembre desta mensagem:
Se beber, não dirija!

Por quê falam 
tanto a frase 

“Se beber não dirija”, 
Borbo-Íris?

Além de ser um crime previsto
em lei, dirigir embriagado aumenta 

muito o risco de acidentes de trânsito e 
pode destruir a vida da pessoa e de 

outras famílias !

~ ~



#DiCa 19 – seja respeitoso e não fique nervoso!

Seja motorista do bem
Não corra, não mate,
Pois a vida de alguém

Pode estar em xeque-mate!

Às vezes vejo muitos 
motoristas brabos, 

estressados e 
arriscando vidas.

Verdade! O trânsito não é um 
jogo de xadrez onde você tem que vencer 
o opositor. Devemos todos respeitar as 
leis de Trânsito, priorizando a vida de 

pedestres e de motoristas!

~



Cada vez que vejo 
um motorista mexendo
no celular, eu chego a 

perder altitude, 
Borbo-Íris!

#DiCa 20 – celular e direção é uma péssima combinação

Nunca use o celular enquanto
dirige. Muitos acidentes acontecem 
desta forma. No trânsito, devemos 

manter atenção máxima!

Escuta, pessoa querida!
É uma grande bobagem,

Arriscar a sua vida
Por uma mensagem!

~ ~
´´





JUnHO VERmelho

Um Chamado para doação de sangue~

´



#DiCa 21 – doar é ação sadia e mantém o estoque em dia!

É uma bela observação
E que todo mundo se toque
Se mantivermos a doação

Não baixaremos o estoque!

Por quê um mês
só para alertar
para a doação de 

sangue, Borbo-Íris?

Em meses mais frios, como 
junho, julho e agosto, há uma baixa

nas doações e nos estoques. As férias 
escolares, em que mais famílias viajam, 

também colaboram para isso!

~
´



Assim você me acalma,
Vou praticar a boa ação

Doar sangue aquece a alma
E acalenta o coração!

Se eu doar sangue,
não irei prejudicar

a minha saúde, 
Borbo-Íris?

#DiCa 22 – o corpo é a máquina perfeita que logo se ajeita

Pipa, a doação de sangue é muito
segura, não dói e o volume coletado

não ultrapassa 15% da quantidade de sangue 
que você possui. Ele é reposto naturalmente 

pelo organismo em até 24 horas após a 
doação. Vamos doar sangue?



#DiCa 23 – doar sangue é um ato de carinho sem espinho!

Você toma a decisão sozinho
Doar sangue te deixa prosa
Um ato que não tem espinho

Mas é lindo como rosa!

Borbo-Íris, o que 
é preciso para poder

doar sangue?

É muito simples, Pipa! 
Basta procurar o hemocentro

mais próximo, estar alimentado, 
Ter entre 16 e 69 anos e Pesar no 

mínimo 50 kg.



Borbo-Íris, como 
podemos ajudar com

esta campanha do
Junho Vermelho? 

Vou fazer minha parte
Avisarei família e amigos

Distribuindo uns encartes,
Pois doar não tem perigo!

#DiCa 24 – sua ajuda é boa e vai salvar a vida de pessoas!

Pipa, Seja uma doadora de 
sangue. Incentive sua família e seus

amigos a fazerem o mesmo. Ser solidário 
é fundamental para salvar vidas, 

inclusive a de quem você ama!





JULHO VERDE

Prevenindo tumor de cabeça e pescoço´ ´



Não sou ervilha
Mas eu dou bola

Para a saúde da família
E meus amigos de escola!

Borbo-Íris, 
por quê  um mês

todo verde?

#DiCa 25 – informação é fundamental para minimizar o mal

Pipa, o Julho é Verde é para a 
campanha nacional de conscientização para 

prevenção sobre os tumores de cabeça e 
pescoço! Avise seus amigos e familiares

´
~

´



Borbo-Íris, quais os
tipos de tumores que

podem atingir 
pescoço e cabeça? 

Há muito o que se cuidar,
Mas o cuidado só fortalece

Não podemos desanimar,
Pois nossa saúde merece!

#DiCa 26 – com saúde é muito bonito ter um cuidado infinito

Pipa, eles podem ser de boca,
língua, palato mole e duro, gengivas, 

bochechas, amígdalas, faringe, laringe, 
esôfago cervical, tireoide e seios
paranasais. Vamos nos cuidar!



#DiCa 27 – siga isto à risca: com a saúde não se arrisca!

Gosto de ficar alerta
E Às vezes nem pisco
A coisa mais certa

É não por a saúde em risco!

Borbo-Íris, quais os 
fatores de risco
das doenças do

julho verde?

Os principais fatores de risco
são o tabagismo, o consumo de álcool,

as infecções por HPV e o excesso de 
exposição solar. Para todos estes, há

como se prevenir!

~



#DiCa 28 – não troque o ar puro por um pulmão escuro!

Tem gente que não aguenta
Poluição e fumaça de carro,

Que é tão nojenta,
Quanto fumaça de cigarro!

Essa plantação 
verde é muito boa para

se respirar um ar 
puro, Borbo-íris!

Claro Pipa! A natureza 
sempre será nossa aliada! Vamos 

priorizar o ar puro e evitar 
poluição e acima de tudo, fumaça

de cigarro. Tô fora!

~ ~





AGOSTO DOURADO

INCENTIVANDO A AMAMENTAÇÃO
~

´



#DiCa 29 – coisa bem boa é um laço que une pessoas

Este laço é bem quisto
E traz esperança,

Não há nada mais bonito
Que amor de mãe e criança!

Legal o agosto
dourado, mas percebi
que o laço é  diferente
neste mês, Borbo-Íris!

Isso mesmo Pipa! O agosto 
dourado chega para nos lembrar da 

importância do aleitamento materno!
O seu lacinho lindo tem um significado

mensagem muito bonita!

´



Borbo-Íris, por quê 
o leite materno é tão 

importante para 
o Bebê?

Amamente em qualquer lugar
Seja onde for,

Além de alimentar,
Leite materno contém amor!

#DiCa 30 – O Leite materno contém um amor eterno!

Pipa, a amamentação garante
que o bebê cresça e se desenvolva de
maneira saudável. O leite materno
contém proteínas, carboidratos

e gorduras.



#DiCa 31 – não pague mico, o leite materno é o mais rico!

Eu digo para você
Pode ter certeza
A saúde do bebê

É a maior riqueza!

Borbo-Íris, eu vi 
uma oferta de um leite
bem barato para bebês. 

Isso existe?

O leite materno tem tudo de
que o bebê precisa até o sexto

mês de vida. Portanto, Pipa, não 
acredite em promessas de alimentos que 

tentam parecer melhores do 
que o leite materno!

~

*Ilustração de Maurício de Sousa para a campanha Defensores da Amamentação, 2015.

*



O leite materno
É mesmo um estouro,
Merece ser o campeão

E ganhar medalha de ouro!

Uma Pipa-Pediatra me
disse que se o leite 

materno fosse alimento 
olímpico, ele seria 

um grande campeão!

#DiCa 32 – leite que vale ouro com efeito duradouro

Essa foi boa! É por meio deste
alimento que a criança recebe 

anticorpos da mãe e se protege de 
problemas como infecções, diarreias

e doenças respiratórias!





SETEMBRO AMARELO

VALORIZANDO A VIDA



Informação é essencial
E ajuda muita gente

Conversar é fundamental
E você se faz presente!

#DiCa 33 – para refletir: é bom informar para prevenir

Borbo-Íris, por quê 
um mês para falar de

um tema tão delicado?

Querida Pipa, não falar
sobre o tema só deixa as pessoas 

mais desinformadas e vulneráveis!
Seja sempre um ombro amigo para 

uma boa conversa!

Fonte de pesquisa: CVV Guia para Pais e Educadores. Disponível em: https://bit.ly/3ihnEGF



#DiCa 35 – banana tem vitamina e também ensina

Só para lembrar que você
nunca está sozinha, Pipa! Faça como
as bananas e saiba quem é o melhor

cacho para ficar junto!

Meus melhores amigos
São o melhor cacho

Com eles não tem perigo
E eu me encaixo!

Eu adoro banana
Borbo-Íris, mas por

quê você me 
trouxe aqui?

Fonte de pesquisa: CVV Guia para Pais e Educadores. Disponível em: https://bit.ly/3ihnEGF



Borbo-Íris, eu gosto
de conversar com 

minhas amigas Pipas.
Isto é bom?

#DiCa 34 – conversar passa o tempo e dá um alento

Isto é muito bom! Nunca minimize, 
desvalorize ou rotule as angústias de 

outra pessoa! Ter empatia é algo 
fundamental e só faz bem!

Uma conversa boa
Fica na cabeça da gente,
Só de lembrar da pessoa
Já nos deixa contente!

Fonte de pesquisa: CVV Guia para Pais e Educadores. Disponível em: https://bit.ly/3ihnEGF



Borbo-Íris, como
posso ajudar para 

que meus amigos não se 
sintam sozinhos?

Vamos ficar atentos
Ser gentil com as pessoas
Deveria existir fomento
Para as pessoas boas!

#DiCa 36 – Veja bem, ajudar as pessoas, faz bem!

Pipa, você pode ajudar ficando 
atenta aos sinais de bullying na sua
escola! Estimule a boa convivência 

entre suas amigas Pipas 
na Sala de aula!

Fonte de pesquisa: CVV Guia para Pais e Educadores. Disponível em: https://bit.ly/3ihnEGF





outubro rosa

PREVENINDO CÂNCER DE MAMA



#DiCa 37 – mulher querida, cuide da saúde e semeie vida

Claro! E para lembrá-las que 
qualquer mulher com mais de 40 

anos precisa fazer o exame de 
mamografia anualmente!

Tal qual uma flor,
Toda mulher é linda

E se cuidando com amor,
Fica melhor ainda!

Essas flores 
são para as mulheres, 

Borbo-Íris?



#DiCa 38 – Mensagem pura: o autoexame leva à cura

Controla a pressão, Pipa! É 
apenas para lembrar as mulheres de 
fazer o autoexame procurando por 

caroços que parecem pedrinhas!

Não importa o lugar
Seja Himalaia ou Suriname

A mulher deve se cuidar
E fazer o autoexame!

Sal rosa do
Himalaia? Vai me 
convidar para
um churrasco,

Borbo-Íris?



Comendo pétala de rosa
Eu fujo de um ataúde

Além de ficar todo prosa
Me alimento com saúde

Borbo-Íris, estas 
pétalas  de rosa 
são para comer?

Sim Pipa! Você sabia que as 
Pétalas de Rosa ajudam na perda de 
peso? O sobrepeso é fator de risco 

para o desenvolvimento
do câncer de mama

#DiCa 39 – alimentar-se bem ajuda a saúde também!



#DiCa 40 – encontre tempo para entrar em movimento!

Cuidar da saúde evita o mau
Agora, sempre é o momento!

Não espere conjunção astral
Para entrar em movimento!

Que lugar lindo!
Por quê voamos 

até aqui 
Borbo-Íris?

Movimentar-se é muito 
Importante, Pipa! Exercícios

físicos evitam uma série de doenças, 
inclusive o câncer de mama!





NOVEMBRO AZUL

PREVENINDO CÂNCER DE PRÓSTATA´



Legal um mês azul 
Borbo-Íris. Mas o 

que é mesmo
a próstata?

#DiCa 41 – é um ótimo plano conhecer o corpo-humano

É uma glândula do sistema
reprodutor masculino, que pesa 

cerca de 20 gramas e está localizada 
abaixo da bexiga! É muito 

importante cuidar da saúde !

Vou seguir um plano,
Que é muito legal

Conhecer o corpo humano
É algo essencial! 

´



#DiCa 42 – É amável conhecer seu corpo e ser saudável

O mês de novembro
É da saúde masculina

E sempre me lembro
De manter a saúde em cima

Chegamos alto hoje, 
não é Borbo-Íris?

Isto foi um 
baita exercício!

Eu te trouxe aqui para 
lembrar de realizar atividades 
Físicas. Saiba que  a obesidade 

é um fator de risco para 
o Câncer de Próstata!



Sempre será bom
Seguir esta trilha

De nunca perder o tom
Da saúde da família!

Borbo-Íris, que 
linda família 

de rosas azuis! 

Verdade , e é mais uma forma de 
lembrar que  um histórico familiar de 

câncer de próstata é fator de risco. Saiba 
também que homens negros sofrem maior 

incidência deste tipo de câncer!

#DiCa 43 – Convém observar o seu histórico familiar!´



#DiCa 44 – melhor pensar: todo homem deve se cuidar!

Ter saúde e bem-estar
É o que todos queremos

Então o melhor é se cuidar
E fazer o melhor que pudermos!

Borbo-Íris, é 
verdade aquela 

história de que os 
homens se cuidam

menos?

No Brasil os homens vivem, 
em média, 7,2 anos a menos que as 

mulheres. Mas a grande verdade é que 
a saúde é uma consequência das 

escolhas e hábitos de vida!





DEZEMBRO LARANJA

Prevenindo CâNCER DE PELE



#DiCa 45 – durante o verão não esqueça sua proteção

Eu adoro o verão,
Mas é tempo de se cuidar,
Vai ter praia e curtição

Sempre com protetor solar!

Borbo-Íris 
por quê temos o 

Dezembro Laranja? 
É de comer?

Não Pipa! Dezembro marca o 
início do verão para nós! Sol e

dias mais quentes. Momento ideal de 
chamar a atenção da população para o 

câncer de pele, uma das doenças
mais incidentes no Brasil!

~ ~ ~
´ ´



Quais os fatores 
de risco para o 
Câncer de Pele,

Borbo-Íris?

#DiCa 46 – Não arrisque a saúde nem que o tempo mude

Fique atenta ao histórico
familiar de Câncer de Pele, Pipa! 

Pessoas de pele e olhos claros, ou que 
trabalham frequentemente expostas 

ao sol, também têm mais risco!

~

Não vou me arriscar
Meu corpo, minhas regras
Ter saúde para esbanjar

É o que me alegra!



Borbo-Íris, como 
posso me prevenir
do Câncer de Pele?

Só tem uma opção:
Prevenir para valer
É a melhor condição
Para não adoecer!

#DiCa 47 – prevenir daqui para frente para não ficar doente

Evite exposição prolongada ao
sol entre 10h e 16h, Pipa. Além disso,
use sempre proteção adequada, como

bonés ou chapéus de abas largas, óculos 
escuros, barraca e filtro solar.

~



#DiCa 48 – Pele com mancha incerta pode ser sinal de alerta

Uma mancha que aparece,
Ou uma nova pinta preta,

Não fique só na prece:
Procure a ajuda certa!

Quais os sintomas
do Câncer de Pele, 

Borbo-Íris?

Fique esperta, Pipa! O câncer
da pele pode se assemelhar a 

pintas. Então fique de olho em lesões na 
pele, pintas que mudem de cor e manchas 

ou feridas que não cicatrizam!
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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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