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Caro leitor

Essa cartilha foi elaborada por alunos e professores dos 
cursos de Desenho Industrial, Fonoaudiologia e Odontolo-
gia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), com o 
apoio da Coordenadoria de Articulação e Fomento à Ex-
tensão (CAFE) da Pró-reitoria de Extensão (PRE) da UFSM. 
Seu objetivo é mostrar às crianças e suas famílias que as 
rotinas e os equipamentos de proteção dos profissionais 
da saúde mudaram um pouco após a chegada do novo 
coronavírus. Porém, as mudanças são para oferecer maior 
segurança para pacientes e profissionais. Considerando 
que as crianças temem o desconhecido, apresentamos de 
forma lúdica tais novidades que serão encontradas nas 
próximas consultas odontológicas.

Então, convidamos vocês a embarcarem junto conosco 
nessa aventura pelo novo universo dos atendimentos em 
saúde. Desejamos uma boa leitura e um ótimo atendi-
mento.

Programa de Extensão Saúde em Conto

Agradecimentos:

Gostaríamos de deixar registrado um agradecimento es-
pecial aos Professores Estela Maris Jurach (Odontologia/ 
UFSM) e André Krusser Dalmazzo (Desenho Insdutrial/ 
UFSM), que foram os docentes que idealizaram a criação 
de livros infantis para educação em saúde através do Pro-
grama de extensão Saúde em Conto e muito nos ensina-
ram sobre roteiro, criatividade e empatia para com as 
crianças.  



Era o ano de 2020, quando 
um vírus mudou o jeito das 
pessoas se relacionarem, 
as aulas, as brincadeiras e 
o trabalho dos adultos. 

Miguel, um garoto de
 6 anos, era um dos

 habitantes da terra que 
estava prestes a fazer 

uma descoberta...
     
     



 Mas mãe, tenho 
medo! tem um 
vírus lá fora!

vAMOS NOS 
ARRUMAR PARA 

IRMOS NO DENTISTA, 
MIGUEL?









SAÍDA

Alô, SaturnINo! Estou 
em apuros aqui na Terra, 

um vírus está a solta e 
preciso das suas roupas 

de proteCão.



USO DE MÁSCARA 
OBRIGATÓRIO!



SAÍDA

mais tarde, na sala de espera, miguel 
imagina como vai encontrar seu         

dentista...
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miguel?
terra chamando!

você precisa se preparar 
para entrar na 

consulta.



AVENTAIS propésTOUCASmáscaras

AVENTAIS propésTOUCASmáscaras

Nossa, estou 
parecendo um 

doutor!



iniciando a consulta...

Oi, Miguel! 
Sou eu, sEU DENTISTA 

OLÍMPIO.
 Você lembra de mim? 

Sei que estou diferente 
da última consulta, mas 
é para nossa protECão.



UMA IDEIA MUITO LEGAL PARA 
NOS PROTEGERMOS DAQUELE VÍRUS, FOI 
CONSEGUIR EMPRESTADO COM AMIGOS 

ASTRONAUTAS AS ROUPAS QUE ELES 
USAM PARA VIAJAR ATÉ A LUA E O 

ESPACO. POR ISSO VOCÊ ME ENCONTROU 
ASSIM, COM ESSA ROUPA.



vamos ver esse bocão. 
abra a boca igual a 

um jacaré.



AVENTAIS propésTOUCASmáscaras

Hoje nos despediremos 
assim. daqui um tempo nos 
abrACAREMOS NOVAMENTE.

ALGUNS MINUTOS DEPOIS, AO FIM DA
 CONSULTA...



Após a consulta, Miguel descarta
adequadamente OS EQUIPAMENTOS que usou.



durante a consulta, tudo ocorreu bem, como 
sempre. Agora Miguel perdeu o medo de ir ao 

dentista, pois sabe que, se cada um fizer a sua 
parte, todos estarão 

seguros!



Orientacões aos responsáveis

Certifique-se do horário e dia da consulta para evitar 
saídas desnecessáriaS;

Se a criaNCA OU O ACOMPANHANTE ESTIVER APRESENTAN-
DO ALGUM SINTOMA GRIPAL, AVISE AO DENTISTA E RE-
MARQUE A CONSULTA;
 
Organize-se para a crianca ir à consulta com apenas um 
acompanhante;

Converse com seu filho a respeito da POSSIBILIDADE 
dele estar somente com o profissional na hora do 
atendimento; 
 
Evite chegar muito cedo À consulta. caso haja outras 
pessoas no local, mantenha a distância de 2 metros;

Evite levar objetos desnecessários ao atendimento, 
como brinquedos e acessórios;
 
usE máscara no trajeto até a clínica e nas suas depen-
dências. LEMBRE-SE DE TROCÁ-LA A CADA 3 HORAS OU 
QUANDO ESTIVER ÚMIDA. uMA VEZ REMOVIDA A MÁSCARA 
PARA O ATENDIMENTO, NOVA MÁSCARA DEVERÁ SER COLO-
CADA AO FINAL;

Evite tocar nas superfícies e, em caso de contato, faca 
a higienizaCão das mãos;  

Ao chegar em casa, realize a higienizaCão de roupas, sa-
patos e objetos que trouxer da rua.



SAIBA MAIS:

/saudeemconto

@ORTOFONOUFSM

https://saude.gov.br/

www.UFSM.BR/CORONAVIRUS

saúde em conto programa 
de extensão UFSM


