COBRAS E ESCADAS: ATENÇÃO BÁSICA
Um jogo de tabuleiro que ensina e orienta sobre a importância
da atenção básica na prevenção de doenças
Mulheres com
41
43
45 44
histórico de câncer de

FIM

Você foi diagnosticado
com o Diabetes, e
... Esta prática reduz a
mesmo assim
mortalidade infantil
continua ingerindo
doces em excesso...

?
Mulheres com mais de
50 anos que nunca
realizaram mamografia
podem apresentam
maiores chances de
desenvolverem câncer
de mama.

32

Uma das funções do
ACS é orientar as
famílias quanto à
utilização dos
serviços de saúde
disponíveis.

46
33

O consumo de água
Um bebê deve mamar
não tratada pode levar
exclusivamente no
a doenças como
peito até 6 meses...
diarreias, náuseas,
vômitos, além de
verminoses...

16
15 queIstoo evitará
passeio
se torne um
transtorno

INÍCIO

...siga as instruções
de seu médico e viva
melhor.

Procure ingerir água
tratada, ou filtrada

17
14

Gestante realizou até
seis ou mais
consultas no pré-

18
13

natal

...

26

hipertensão e ingere
com frequência
comida com excesso
de sal...

Você se arriscou a ter
uma relação sexual sem
uso de preservativos.
Pare, repense seu ato e
fique uma rodada sem
jogar.

?
11

12
3

... apresentam maior
risco de desenvolver
o câncer uterino.

1 2

?

38 39
Estimule esta prática
em sua casa

O uso de pílulas para
evitar gravidez sem
orientação médica traz
riscos à saúde. Pare,
repense este ato e fique
uma rodada sem jogar.

24

?

... escove os dentes
pelo menos três vezes
ao dia para uma
perfeita higiene bucal

Oriente seus
familiares a seguirem
esta prática

A prática constante de
atividades físicas
diminui o risco de
doenças
cardiovasculares

Em sua casa é comum
encontrar latas e
garrafas com água
parada. Isto aumenta a
chance de desenvolver
Dengue, Chikungunya e
Zika

23

A prática de relações
sexuais sem uso de
preservativos

22

...incentive este hábito
entre amigos e
O tabagismo reduz a ... esta prática aumenta
familiares
sobrevida aumentando
o risco de doenças
Tomar os medicamentos
o risco de câncer de
cardiovasculares.
certos, na hora certa e
pulmão. Pare, pense e Oriente seu pai e mude
na dose certa aumenta a
eficácia
fique uma rodada sem
você também este
hábito alimentar.
jogar!
Sempre que for viajar
para áreas que tenham
surtos de doenças é
interessante procurar
um posto de saúde
para se vacinar

?

25

20 21

19
Procure o PSF e se
informe melhor

Procure fazer
consultas
preventivas...

36

28 27 Seu pai tem

?

31

Meninas de 9 a 13
anos que não
tomaram as duas
doses da vacina
contra o HPV...

A obesidade leva à
hipertensão, doenças
cardiovasculares,
Diabetes mellitus e
hipertensão.

29

...Garante a redução
da mortalidade
materna e infantil

42
37

35

34

30

... isso reduzirá a
chance de
desenvolver doenças

mama na família
apresentam maior
risco de apresentar
esta doença

40

Não tem o hábito de
escovar os dentes
após as
alimentações...

10

9

?
5

Assim você terá
disposição para a
prática de atividades
físicas

Você fez uso de
6anabolizantes
e vem

alterando seu humor,
ficando agressivo e
violento.
Pare, respire
Hábitos de higiene
fundo e fique uma
reduzem a incidência de Aumentam o risco de
DSTs, incluindo a AIDS
rodada sem jogar.
doenças...

4

Quem paga pelo SUS é você! Faça bom uso e fiscalize!

Elimine os
criadouros do
mosquito

8
7
A ingestão de frutas e
verduras deve ser
considerado como uma
prática para hábito de
vida saudável

1

É muito importante
que o lactante seja
consultado com
frequência. Quantas
consultas de
puericultura o lactante
deve ter no 1º ano de
vida?

Os métodos
contraceptivos são usados
para evitar uma gravidez
não desejada. São
métodos contraceptivos:

a) 1
b) 5
c) 7

a) camisinha,
anticoncepcional e DIU
b) coito interrompido,
camisinha e DIU
c) camisinha,
anticoncepcional e coito
interrompido

Resposta: C

Resposta: A

Agua tratada é um
direito do cidadão e um
dever do Estado.
Tratar a água que
vamos consumir evita:
a) o contágio por
dengue
b) a doenças
pulmonares
c) verminoses

Muitas são as doenças
transmitidas por mosquitos.
Eliminar possíveis
criadouros destes mosquitos
reduz a incidência de:

Detectar logo cedo um
câncer aumenta a
chance de cura. Qual
exame detecta
precocemente o câncer
de colo de útero:

a) Febre amarela,
chicungunya e toxoplasmose
b) Dengue, Zica e
chicungunya
c) Rubéola, dengue e febre
amarela

a) Mamografia.
b) Papanicolau
c) Fezes ou Urina

Resposta: B

As doenças sexualmente
transmitidas (DSTs) são
frequentes entre
adolescentes e adultos.
São consideradas DSTs:

A ciência que busca
promover e proteger a
saúde das crianças por
meio de uma atenção
integral denomina-se?

a) Febre amarela, rubéola
e zika
b) Sífilis, gonorreia e
AIDS
c) AIDS, dengue e
caxumba

a) Ressonância
b) Puericultura.
c) Mamografia

Resposta: B

Resposta: B

Resposta: C

Resposta: B

Todo leite materno é:
a) “Fraco”, por isso o
leite “de caixinha” é o
mais indicado.
b) “Fraco”, é melhor
para o bebê ingerir leite
tirado direto da vaca.
c) “forte” e adequado
para o crescimento e
desenvolvimento do bebê.

Resposta: C

2

O SUS corresponde a
um sistema de saúde
nacional elogiado
internacionalmente.
São considerados
usuários do SUS:
a) Apenas os mais
pobres.
b) Todo e qualquer
brasileiro.
c) Apenas os mais ricos.
Resposta: B

O Câncer de colo uterino é
caracterizado pela
replicação desordenada das
células que revestem esse
órgão. Qual o exame
fornecido pela atenção
básica no SUS detecta
precocemente esse tipo de
câncer?
a) USG de mamas
b) Preventivo/Papanicolau
c) Tomografia de Abdome

Resposta: B

Álcool e drogas são
considerados problemas
nacionais de saúde
pública. O consumo
destes produtos provoca:
a) infertilidade,
impotência e danos
neurológicos.
b) Insônia e dor nos
ouvidos
c) Falta de apetite e
felicidade permanente.

Em todos os municípios
existem as equipes do
PSF. Os profissionais
que compõem a equipe
de PSF são:
a) Médico, enfermeiro e
agente comunitário de
saúde.
b) Apenas médicos e
enfermeiros.
c) Apenas médicos.

A dengue é um
problema nacional. Os
sintomas clássicos da
dengue são:
a) febre alta, dores nas
articulações e no
“fundo dos olhos”.
b) Dor de barriga e no
peito
c) Dor de cabeça e
zumbido

Resposta: A

Resposta: A

Resposta: A

Alguns cânceres são
mais comuns que
outros. O câncer que
mais mata mulheres no
estado de Minas Gerais
é o de:

Para reduzir a
incidência de câncer de
mama as mulheres
devem fazer o exame de
_____________ com
periodicidade.

a) mama
b) próstata
c) pulmão

a) Mamografia
b) Puericultura
c) Sangue

a) a destruição da
cavidade dos dentes.
b) a perda da força
muscular
c) a descoloração da pele

Resposta: A

Resposta: A

Resposta: A

Por falta de uma
alimentação ou higiene
adequada muitas crianças
são afetadas pela
cárie,que provoca:

3
Higiene bucal é um
importante hábito que
promove saúde. Para
reduzir a incidência de
cárie dentária você deve
escovar os dentes:

“O SUS é universal e
quem paga é você!”.
Quais são as vias de
pagamento deste
benefício?

A Diabetes é uma doença
que provoca altas taxas
de açúcar no sangue. O
paciente diagnosticado
com diabetes deve ter
uma alimentação com
baixa quantidade de:

Toda mulher ao descobrir que
está gravida tem de realizar o
Pré Natal, com a finalidade de
garantir a integridade nas
condições de saúde da mãe e
do bebe. Quantos
acompanhamentos essa
gestante deve ter durante os 9
meses da sua gestação?

a) Após as refeições.
b) Após acordar depois
de uma noite longa de
sono.
c) Apenas antes de
dormir.

a) Impostos cobrados
pelo governo
b) Bingos realizados nas
igrejas e escolas
c) O SUS é financiado
pelos ricos para os pobres
usarem.

Resposta: A

Resposta: A

Resposta: B

Resposta: C

A Hipertensão Arterial é
uma das doenças mais
frequente na população
brasileira. O paciente
diagnosticado com
hipertensão arterial tem
de se alimentar com uma
dieta com baixa
quantidade de:

O leite materno é o alimento
mais completo para o bebê
pois contém proteínas,
vitaminas, gorduras, água,
anticorpos e outras
necessárias para
desenvolvimento. Até que
idade devemos oferecer
exclusivamente o leite
materno para o bebê?

O que é um método
contraceptivo?

a) Açúcar
b) Gordura
c) Sal

a) Até 4 meses
b) até 6 meses
c) Até 2 anos

a) É um métodos
utilizado para evitar a
gravidez
b) É um método utilizado
para estimular o
crescimento do corpo
c) É um método que
previne contra doenças
sexualmente
transmissíveis.

Ao realizar o
autoexame de mama,
qual a parte do corpo a
mulher deve palpar
para observa se tem
alterações?

Resposta: C

Resposta: C

Resposta: A

a) Sal
b) Açúcar
c) Gordura

a) 2
b) 1
c) 6 ou mais

a) Barriga
b) Mamas
c) Mamas, axilas e
fossas claviculares
Resposta: C
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O câncer de pulmão e
boca são doenças
causadas pelo uso de
que droga?
a) Álcool
b) Cigarro
c) Anabolizante

Resposta: B

Qual o exame realizado
pelo homem que
detecta alterações que
podem evoluir para o
câncer de próstata?
a) Exame fezes
b) Exame urina
c) Antígeno Específico
de próstata
Resposta: C

A hipertensão arterial é
uma doença caracterizada
pela alta pressão que o
sangue exerce para se
movimentar nas artérias.
O paciente é considerado
hipertenso quando
apresenta pressão maior
que:
a) 120x80mmHg = 12/8
b) 140x90mmHg = 14/9
c) 100x70mmHg = 10/7
Resposta: B

Qual a medida mais
usada no SUS para
prevenir e erradicar
doenças?
a) Vacinação
b) Escovação diária
dos dentes
c) Higienização de
frutas e verduras

Resposta: A

REGRAS BÁSICAS
1) O número obtido no dado corresponderá ao exato número de casas a serem percorridas.
2) Se a casa de parada corresponder a parte de baixo da escada, suba-a e pare onde a escada terminar. Continue a partir daí.
3) Se a casa de parada corresponder à cabeça da cobra, desça-a e pare ao final da cauda. Continue a partir daí.
4) Lembre-se de que a ponta da cauda e o final da escada são casas neutras, portanto, nenhuma ação acontecerá.
5) Se a casa de parada corresponder a uma “?” o participante à esquerda puxará uma carta do monte e lhe fará a leitura da
pergunta com as três possíveis respostas. Caso a resposta esteja correta o jogador terá direito a jogar o dado novamente.
Caso contrário permanecerá onde está, até a próxima rodada.
6) Ganha o jogo aquele que chegar ao final primeiro.

