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RESUMO  

A pandemia de COVID-19 – Coronavirus Disease-2019, doença infecciosa causada 

pelo SARS-CoV-2 – Severe Acute Respitaroty Syndrome Coronavirus 2 é hoje um 

problema de saúde pública e emergência internacional. Em um cenário de pandemia, 

ficam evidenciadas vulnerabilidades socioeconômicas, necessitando de colaboração e 

engajamento público para proteção dessa população. Visando abordar uma população 

com essas características, nas cidades de Três Rios e Vassouras, criamos uma cartilha 

informativa de 20 páginas que tem como objetivo, através de linguagem simples, 

informar, com conteúdo de saúde baseado em evidências, e educar a população, sobre 

prevenção da transmissão do vírus, esclarecer dúvidas relativas ao assunto, alertar a 

população de risco, orientar o uso e cuidados com máscaras caseiras e, principalmente, 

orientar a população alvo, quanto ao momento para o direcionamento ao serviço de 

saúde mais próximo, em fluxograma direcionado a cada município. Foram distribuidas 

1000 cartilhas na versão referente a cidade de Três Rios após acordo com a Secretaria 

de saúde do município, nas unidades de atenção básica: Boa União, Centro e Cidade 

Nova. Acerca da cidade de Vassouras, esta recebeu 50 unidades da cartilha com 

informações referentes á cidade e distribuidas, após também acordado com a secretaria 

de saúde, nas Unidades Básicas de Itakamosi e Ipiranga. A distribuição das cartilhas é 

uma importante aliada na prevenção da transmissão do vírus, previne que as 

vulnerabilidades sociais desse grupo se agravem, além possibilitar o uso pelo 

profissional de saúde na educação do paciente dentro da esfera do cuidado.  

 

 

 

Palavras-chave:  Coronavirus; Educação; Prevenção de doenças.  
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ABSTRACT 

 

The COVID-19 - Coronavirus Disease-2019 pandemic, an infectious disease caused by 

SARS-CoV-2 - Severe Acute Respitarotypic Syndrome Coronavirus 2, is today a public 

health problem and an international emergency. In a pandemic scenario, socioeconomic 

vulnerabilities are evident, requiring collaboration and public engagement to protect this 

population. In order to approach a population with these characteristics, in the cities of 

Três Rios and Vassouras, we created a 20-page informative booklet that aims, through 

simple language, to inform, with evidence-based health content, and educate the 

population about prevention transmission of the virus, clarify questions related to the 

subject, warn about the population at risk, guide the use and care with homemade masks 

and, mainly, guide the target population, as to the time for referral to the nearest health 

service, in a flowchart directed to each municipality. 1000 booklets were distributed in 

the version referring to the city of Três Rios, according to the municipality's Health 

Department, in the primary care units: Boa União, Centro and Cidade Nova. About the 

city of Vassouras, after an agreement with the health department, 50 units of the booklet 

were distributed in the Basic Units of Itakamosi and Ipiranga with information 

regarding the city. The distribution of booklets is an important ally in preventing the 

transmission of the virus, preventing the social vulnerabilities of this group from getting 

worse, in addition to enabling the use by health professionals in the education of 

patients in the sphere of care. 

 

 

 

Key-words: Coronavirus; Education; Disease prevention. 
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1. INTRODUÇÃO 

A pandemia de COVID-19 – Coronavirus Disease-2019, doença infecciosa 

causada pelo SARS-CoV-2 – Severe Acute Respitaroty Syndrome Coronavirus 2, 

inicialmente reportado na cidade de Wuhan, na China, é hoje um problema de saúde 

pública e emergência internacional
1
. É um vírus altamente transmissível, sendo a forma 

de contágio através pessoas infectadas, sintomáticas ou não, por meio do uso de objetos 

compartilhados, aerossóis, espaços fechados, podendo evoluir para pneumonia e 

síndrome da angústia respiratória aguda grave, em pacientes que cursam com a forma 

grave da doença
2-3-4

.  

Em 31 de dezembro de 2019, o escritório da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) na China foi informado sobre casos de pneumonia de etiologia desconhecida 

detectados na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China. As autoridades chinesas 

identificaram um novo tipo de coronavírus, que foi isolado em 7 de janeiro de 2020. Em 

11 e 12 de janeiro de 2020, a OMS recebeu mais informações detalhadas, da Comissão 

Nacional de Saúde da China, de que o surto estava associado a exposições em um 

mercado de frutos do mar, na cidade de Wuhan
5
. 

Em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII) em razão da disseminação do coronavírus. Em 3 de 

fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde do Brasil declarou Emergência de Saúde 

Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da infecção humana pelo 

SARS-CoV-2, por meio da Portaria MS n° 188, e conforme Decreto n° 7.616, de 17 de 

novembro de 2011. A Portaria MS n° 188 também estabeleceu o Centro de Operações 

de Emergências em Saúde Pública (COEnCoV) como mecanismo nacional da gestão 

coordenada da resposta à emergência no âmbito nacional, sob responsabilidade da 

Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS) a gestão do COEnCoV. Em 11 de março 

de 2020, a OMS declarou estado de pandemia para a COVID-19 
6
. 

Os sintomas mais comuns são febre, dor de garganta, dispnéia, tosse seca, 

cansaço e alguns reportaram diarréia, náuseas e coriza nasal
 5, 7

. Estudos demonstraram 

que a idade acima de 60 anos, as pessoas com sobrepeso e a presença de doenças 

preexistentes, como o diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica, são 

considerados fatores de risco para o desenvolvimento da forma mais grave da doença, 

com maior mortalidade 
8, 9, 10

. Em crianças, a ação do vírus, clinicamente, tem melhor 

prognóstico e de forma discreta, sendo raros os casos de morte
11

. Entretanto, as crianças 
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podem contribuir com a transmissão comunitária, desempenhando papel no aumento 

dos casos 
12

.  

 Em um cenário de pandemia, ficam evidenciadas vulnerabilidades socioeconômicas e 

educacionais, necessitando de colaboração e engajamento público para proteção dessa 

população e combate às notícias falsas
13, 14

.
 
Acredita-se que a disseminação do vírus 

possa ser potencializada em comunidades carentes, com baixo acesso aos serviços de 

saneamento básico e de menor infraestrutura, assim como populações rurais 
15, 16

. Dessa 

forma, justifica-se a produção técnica deste mestrado em questão em forma de cartilha 

informativa a fim de orientar populações com dificuldades de acesso tecnológico e ao 

serviço de sáude. 
 



 

13 

2. OBJETIVOS 

O objetivo da criação da cartilha sobre prevenção à COVID-19 foi atingir um público de 

maior vulnerabilidade social sem acesso à internet ou à televisão, residente em área 

periférica da cidade de Três Rios e Vassouras e com dificuldade de acesso aos serviços 

básicos de saúde.  

A cartilha foi criada com linguagem simples e ênfase em imagens no intuito de abranger 

a população semianalfabeta pela clareza da linguagem. Este produto visa, de forma 

geral, informar, com conteúdo de saúde baseado em evidências, e educar a população 

sobre prevenção da transmissão do vírus, esclarecer dúvidas relativas ao assunto, alertar 

a população de risco, orientar o uso e cuidados com máscaras caseiras e tem como 

principal função orientar a população alvo de quando se direcionar ao serviço de saúde 

mais próximo em fluxograma direcionado a cada município.  
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3. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO 

Primeiramente, foi realizada breve revisão de literatura acerca do SARS-COV-2 

e da COVID-19, com informações obtidas pela Organização Mundial da Saúde, 

Ministério da Saúde do Brasil e o UpToDate - Banco de dados baseado em evidências 

para suporte de decisão clínica. Houve enfoque nas formas de transmissão, prevenção e 

cuidados diversos, dentro do contexto da pandemia COVID-19.  

A seguir, foi criada cartilha informativa, na qual a diagramação, revisão textual e 

criação de imagens do produto foi realizada pela editora interagir, localizada em 

Valença, cidade do Rio de Janeiro, resultando em documento de 20 páginas, para ser 

aplicada na cidade de Vassouras, localizada no Estado do Rio de Janeiro.   

A divisão do conteúdo da cartilha consiste em: 

1. Introdução  

2. O que é o vírus?    

2. Como se prevenir?     

3. Uso de máscara e luvas.  

4. Quais são os sintomas?  

5. O que fazer se começar a sentir os sintomas?  

6. Como solicitar ajuda? Aplicativos e sites que podem ajudar neste período.  

 

 

 

A seguir, houve a criação da edição, direcionada para a cidade de Três Rios, 

localizada no Estado do Rio de Janeiro, com conteúdo semelhante, diferenciando apenas 

o direcionamento geográfico da cidade.  
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Paralelamente, foram propostas parcerias, por parte das prefeituras das cidades, 

possibilitando distribuição em grande número, sendo aceita, a parceria, pela prefeitura 

da cidade de Três Rios. (ANEXO 1) 
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Após reunião e oficialização da parceria com o órgão municipal de Três rios, 

foram produzidas, pela gráfica Boa União, localizada na cidade de Três Rios, através de 

financiamento da Secretaria de Saúde de Três Rios, um total de 1.000 cópias de 

exemplares que foram distribuidas pelo próprio mestrando nas seguintes Unidades 

Básicas de Saúde do município: Boa União, Centro, Cidade Nova e o Centro de 

Acolhimento e Orientação ao paciente de Coronavirus. É importante citar que as 

equipes de saúde de cada unidade auxiliaram nesta distribuição. 

 

Abaixo seguem as páginas 6 e 7, que diferem da cartilha, inicialmente, elaborada 

para a cidade de Vassouras, estando referenciadas à cidade de Três Rios, sendo o 

restante do conteúdo e páginas, semelhante: 
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Unidade Básica – Centro (Três Rios) 

Da esquerda para direita: Gefson Magrani (mestrando), Andressa Paiva (médica da 

UBS), Lívia Liberata (Graduanda do projeto de mestrado). 

 

 

Médica Andressa demonstrando cartilha para paciente em UBS Centro – Três Rios 
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Unidade Básica – Centro (Três Rios) 

Mestrando Gefson Magrani e Lívia Liberata, graduanda participante do projeto de 

mestrado 

 

 

 

 

Unidade de Saúde Cidade Nova – Três Rios. 

Mestrando Gefson Magrani e médico da unidade Dr Matheus Miroldo 
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Sec. Municipal de Saúde – Três Rios 

Mestrando Gefson Magrani e Alessandra Ferreira – Secretária Municipal de Saúde e 

Defesa Civil, Município de Três Rios-RJ. 

 

 

Unidade de Saúde Boa União – Três Rios 

Mestrando Gefson Magrani e médica da unidade Dra Natália Barreto 
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O  Centro de Acolhimento e Orientação ao paciente de Coronavirus – Três Rios 

Mestrando Gefson Magrani e médica do centro, Dra Aline Saar 

 

A partir do sucesso na distribuição e aceitação da cartilha na rede pública do 

município de Três Rios,  duas clínicas privadas solicitaram alguns exemplares em seus 

estabelecimentos. Dessa forma, as clínicas CardioExame e Medclin receberam 

respectivamente 25 e 25 cópias do material, através de aceite dos proprietários via 

documento. (ANEXO 2 E 3). 

 

 

Clínica MedLife – Areal 

Mestrando Gefson Magrani e secretária Mariana 
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Clínica Cardioexame – Três Rios 

Mestrando Gefson Magrani e Carolina Orioli, 

graduanda participante do projeto de mestrado 

 

 

Clínica Cardioexame – Três Rios 

Mestrando Gefson Magrani e secretárias Karina e Renata 

 

Ainda como consequência do sucesso na distribuição das cartilhas, a Loja 

Maçônica 25 de Março de Três Rios, solicitou palestra informativa sobre a COVID-19 e 

sua transmissão, a qual foi ministrada pelo mestrando Gefson Magrani.  
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A Secretaria de Saúde de Vassouras também oficializou parceria com o projeto 

(ANEXO 4) com enfoque em duas Unidade de Saúde Floriano Cunha e Vera Francisca, 

respectivamente dos bairros de Itakamosi e Ipiranga através de financiamento do 

próprio mestrando a impressão em 50 cópias da versão da cartilha voltada para a cidade 

de Vassouras, sendo este um produto extra criado a partir do nosso produto principal. 

Tal distribuição foi realizada pelo próprio mestrando com a equipe de saúde de cada 

unidade.   

      

Unidade de Saúde Floriano Cunha - Itakamosi – Vassouras 

Mestrando Gefson Magrani com equipe de saúde e médica da unidade Dra Iza á 

esquerda. 

 



 

24 

 

 

Unidade de Saúde Vera Francisca Fernandes Gomes -  Ipiranga – Vassouras 

Mestrando Gefson Magrani com equipe de saúde e enfermeira chefe Marta á direita. 

 

Através de todo o trabalho realizado foram produzidos também dois artigos de relato de 

experiência, um intitulado “Relato de experiência de integração da iniciação científica 

com o mestrado profissional” descrevendo a relação de graduandas de medicina e a 

iniciação científica em conjunto com o mestrado que está em fase de revisão após 

submissão para a revista Mosaico (ANEXO 5) e outro artigo acerca da experiência de 

montagem e manejo do fluxograma de atendimento na Unidade de Pronto Atendimento 

do município de Três Rios intitulado “Relato de Experiência de um Serviço de 

Emergência do Interior do Rio de Janeiro com a Pandemia do COVID-19”, esta já 

submetido e aguardando revisão da mesma revista. (ANEXO 6). 
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4. POSSÍVEIS APLICABILIDADES DO PRODUTO 

 

1 – Diminuir a transmissão do vírus em comunidades mais vulneráveis socialmente. 

 

2 – Evitar que a pandemia se alastre com maior intensidade do centro da cidade para as 

regiões periféricas. 

 

3 – Trazer conscientização sobre prevenção a todos os leitores. 

 

4- Exercitar a autonomia e empoderamento da comunidade através de ações que são em 

prol do coletivo. 

 

5 – Fortalecer os laços da comunidade e unidades básicas de saúde com intuito de 

promover a saúde do território. 

 

6 – Combater as fake news (notícias falsas) através da oferta de conteúdo baseado em 

evidências.    

 

7 – Diminuir a aglomeração em unidades de emergência de forma desnecessária, que 

são favoráveis á disseminação do vírus.  

 

8 – Informar com dados específicos do município e fluxograma voltado à cidade de Três 

Rios como fonte de apoio.  
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5. CONCLUSÃO 

 

A distribuição das cartilhas em diferentes pontos da periferia da cidade se torna 

uma importante aliada na prevenção da transmissão do SARS-CoV-2, prevenindo que 

as vulnerabilidades sociais desse grupo se agravem, durante o momento de caos 

econômico e social, em decorrência da pandemia. Um guia simples para orientar os 

diversos detalhes na batalha contra o vírus se torna essencial principalmente para 

pacientes com dificuldade de acesso á informação, por meios eletrônicos.  

 Dessa forma, a educação em saúde do paciente, através da dispersão da cartilha 

pelos profissionais que atuem em linha de frente contra a pandemia, se torna essencial, 

principalmente com o fomento do setor público que é o mais sobrercarregado nos 

diversos âmbitos do cuidado.   

O uso de material de qualidade como uma cartilha baseada em evidências atua 

na diminuição da sobrecarga em unidades de pronto atendimento e emergência no geral, 

uniformiza as informações combatendo notícias equivocadas e desonera a saúde 

pública.  
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7. ANEXOS COMPLEMENTARES 

ANEXO 1: Solicitação à Secretaria Municipal de Saúde de Três Rios para cooperação, 

produção e distribuição na rede básica de saúde. 

  

 

ANEXO 2: Solicitação ao proprietário da Clínica Cardioexame em Três Rios para 

distribuição da “Cartilha – Como me prevenir do coronavírus”. 
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ANEXO 3: Solicitação ao proprietário da Clínica MedLife em Areal para 

distribuição da “Cartilha – Como me prevenir do coronavírus”. 

 

ANEXO 4: Solicitação à Diretora de Atenção em Saúde do Município de 

Vassouras para inclusão da Cartilha “Como me prevenir do coronavírus” nas 

Unidades Básicas de Saúde Itakamosi e Ipiranga. 
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ANEXO 5:  
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ANEXO 6: 

 

 


