
L
O

C
A

L
 D

E
 

H
IG

IE
N

IZ
A

Ç
Ã

O
 

M
Á

X
IM

A
 

   P
A

R
TID

A
 

SORTE 
OU 

 AZAR 

SORTE 
OU 

 AZAR 

SORTE 
OU 

 AZAR 

JOGO DA CORRIDA COVID-19 



SORTE 
OU 

 AZAR 

SORTE 
OU 

 AZAR 



SORTE 
OU 

 AZAR 

SORTE 
OU 

 AZAR 



SORTE 
OU 

 AZAR 

SORTE 
OU 

 AZAR 

SORTE 
OU 

 AZAR 



SORTE 
OU 

 AZAR 

SORTE 
OU 

 AZAR 

SORTE 
OU 

 AZAR 

CHEGADA 



Procure conceituar 
EPIDEMIOLOGIA. 

 
 

(pode fazer buscas na 
literatura e/ou na 

internet) 

Curva Epidemiológica: 
Pesquise sobre, e tente 
compreender com os 

demais jogadores o que a 
figura abaixo quer dizer. 

Procure conceituar 
PROFILAXIA. 

 
 

(pode fazer buscas na 
literatura e/ou na 

internet) 

Cite três medidas 
preventivas contra 

a COVID-19. 
 

(pode fazer buscas na 
literatura e/ou na 

internet) 

 
 
 

Cite os principais 
sintomas da 

COVID-19. 
 

(pode fazer buscas na 
literatura e/ou na 

internet) 

 
 
 

Explique como é a 
estrutura do vírus 

SARS-CoV-2, 
patógeno causador 

da COVID-19. 
 

(pode fazer buscas na 
literatura e/ou na 

internet) 

 
 
 

Qual foi a 
denominação 

colocada pelos 
cientistas no vírus 

causador da COVID-19. 
 

(pode fazer buscas na 
literatura e/ou na 

internet) 

 
 
 

Por que demora muito 
tempo para que 

ocorre a síntese de 
uma vacina contra 
alguma doença ? 

 
(pode fazer buscas na 

literatura e/ou na 
internet) 

 
 
 

No momento já existe 
uma vacina contra a 

doença COVID-19? 
 
 

(pode fazer buscas na 
literatura e/ou na 

internet) 

 
 
 

Como contrair o vírus 
SARS-CoV-2? 

 
 

(pode fazer buscas na 
literatura e/ou na 

internet) 

 
 
 

Como o vírus SARS-
CoV-2 é transmitido? 

 
 

(pode fazer buscas na 
literatura e/ou na 

internet) 

 
 
 

Como surgiu o vírus 
SARS-CoV-2, 

causador da COVID-19 
(novo coronavírus)? 

 
 

(pode fazer buscas na 
literatura e/ou na 

internet) 

 
 
 

Discuta com os 
demais jogadores: 

Como vocês 
acreditam que a 

epidemiologia ajudou 
a esclarecer o 
processo de 

infecção da COVID-19 
(novo coronavírus)? 

Discuta com os 
demais jogadores: 
O que vocês podem 

sugerir para 
quebrar o elo de 
transmissão da 
COVID-19 (novo 
coronavírus)? 

Discuta com os 
demais jogadores: 

Qual a relação 
existente entre o 

sistema 
imunológico e a 
COVID-19 (novo 
coronavírus)? 

1 

3 

2 

4 

5 

9 6 

8 

10 7 

11 

12 

13 

15 

14 



Por que não são 
apenas as pessoas 

de risco que 
precisam ficar 

isoladas? 
 

(pode fazer buscas na 
literatura e/ou na 

internet) 

Qualquer sabão 
serve para 

higienizar nosso 
corpo contra a 

COVID-19? 
 

(pode fazer buscas na 
literatura e/ou na 

internet) 

É preciso ter 
cuidados especiais 

com roupas e 
sapatos que foram 

utilizados? 
 

(pode fazer buscas na 
literatura e/ou na 

internet) 

Discuta com os 
demais jogadores: 

Como se prevenir em 
um lugar pequeno 

onde moram muitas 
pessoas e que saem 

para trabalhar? 
(pode fazer buscas na 

literatura e/ou na 
internet) 

Cite as pessoas 
que são 

consideradas como 
grupo de risco. 

 
(pode fazer buscas na 

literatura e/ou na 
internet) 

Qual o tempo de 
incubação do novo 

coronavírus? 
 

(pode fazer buscas na 
literatura e/ou na 

internet) 

Como deve ser 
feita a limpeza de 
superfícies para 

evitar o novo 
coronavírus? 

 
(pode fazer buscas na 

literatura e/ou na 
internet) 

Discuta com os 
demais jogadores: 

A quarentena é 
eficaz contra o 

novo coronavírus? 
Por quê? 

(pode fazer buscas na 
literatura e/ou na 

internet) 

O que são medidas 
profiláticas? 

 
(pode fazer buscas na 

literatura e/ou na 
internet) 

Por que os 
fumantes correm 

maior risco de 
infecção pelo 
SARS-CoV-2? 

 
(pode fazer buscas na 

literatura e/ou na 
internet) 

A água sanitária é 
recomendada 

como alternativa 
ao álcool em gel?  

 
(pode fazer buscas na 

literatura e/ou na 
internet) 

O que é taxa de 
letalidade? 

 
(pode fazer buscas na 

literatura e/ou na 
internet) 

Qual a importância 
do isolamento e 
distanciamento 

social? 
 

(pode fazer buscas na 
literatura e/ou na 

internet) 

Qual a diferença 
entre isolamento 

horizontal e 
isolamento 
vertical? 

 
(pode fazer buscas na 

literatura e/ou na 
internet) 

Qual a diferença 
entre isolamento 

social, 
distanciamento e 

quarentena? 
 

(pode fazer buscas na 
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A epidemiologia é 
a ciência que 

estuda o processo 
saúde-doença na 

sociedade.  

A epidemiologia 
propõe medidas 
específicas de 

prevenção, 
controle ou 

erradicação de 
doenças. 

A epidemiologia 
fornece 

indicadores que 
sirvam de suporte 
ao planejamento, 
administração e 

avaliação das 
ações de saúde. 

Objetivos da 
Epidemiologia: 
» Descrever a 

distribuição e a 
magnitude dos 

problemas de saúde 
das populações 

humanas. 

Objetivos da 
Epidemiologia: 

» Proporcionar dados 
essenciais para o 

planejamento, execução 
e avaliação das ações 

de prevenção, controle e 
tratamento das doenças, 

bem como para 
estabelecer prioridades. 

Objetivos da 
Epidemiologia: 

» Identificar fatores 
etiológicos na 

gênese das 
enfermidades, ou 

seja, os fatores que 
causam as doenças. 

 

Atividades da 
Epidemiologia: 

» analisar a situação 
de saúde; 

» descrever o risco 
clínico das doenças 

e sua história 
natural. 

Atividades da 
Epidemiologia: 

» identificar perfis e 
fatores de risco; 

» entender a causa 
dos agravos à 

saúde; 

Atividades da 
Epidemiologia: 

» definir os modos 
de transmissão. 

» estabelecer 
medidas 

preventivas. 

Atividades da 
Epidemiologia: 
» estabelecer 

critérios para a 
Vigilância em Saúde 

Atividades da 
Epidemiologia: 

» avaliar o quanto os 
serviços de saúde 

respondem aos 
problemas e às 

necessidades das 
populações. 

Atividades da 
Epidemiologia: 
» identificar e 

explicar os padrões 
de distribuição 
geográfica das 

doenças. 

Epidemiologia 
Descritiva: 

» Faz a descrição das 
condições de saúde da 
população por meio da 

construção de 
indicadores de saúde. 

Ex.: taxa de 
mortalidade; taxa de 

incidência de uma 
doença. 

Epidemiologia 
Investigativa: 

» Apura todos os 
fatores 

determinantes da 
situação de saúde.  
Ex.: investigação de 
agentes etiológicos; 

fatores de risco. 

Epidemiologia 
Investigativa: 

» Ocupa-se das práticas 
clínicas, fazendo 

estudos da variação e 
dos determinantes da 

evolução da doença que 
afeta determinada 

população. 
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Epidemiologia: 
seu estudo inclui 

vigilância, 
observação, teste 

de hipóteses e 
pesquisas 

analíticas e 
experimentais.  

A Distribuição 
Epidemiológica 

refere-se a análise 
quanto ao tempo, 

pessoas, lugares e 
grupos de 
indivíduos 
afetados.  

Determinantes 
Epidemiológicas: inclui 
fatores que afetam o 

estado de saúde.  
Fatores: biológicos, 
químicos, físicos, 
sociais, culturais, 

econômicos, genéticos, 
e comportamentais. 

Como a Epidemiologia 
se refere 

principalmente as 
doenças que afetam 
as populações, além 

das medidas 
preventivas, a mesma 

utiliza a oferta de 
serviços de saúde.   

População 
Epidemiológica: 

inclui indivíduos com 
características 

específicas. 
Por ex.: crianças 

menores de 5 anos; 

Aplicação na 
prevenção e 

controle: 
O objetivo da saúde 

pública é 
promover, proteger 

e restaurar a 
saúde. 

A Epidemiologia: 
Reúne métodos e 
técnicas de três 

áreas principais de 
conhecimento: 

estatística, ciências 
biológicas e ciências 

sociais, 

Área da 
Epidemiologia: 

» o ensino e 
pesquisa em saúde; 
» a descrição das 

condições de saúde 
da população. 

A Epidemiologia: 
Pode se subdividir em: 
» epidemiologia clínica;  

» epidemiologia 
investigativa; 

» epidemiologia 
nutricional;  

» epidemiologia de 
campo;  

» epidemiologia 
descritiva, etc. 

A Epidemiologia: 
» aprimoramento da 

descrição de 
quadros clínicos;  
» identificação de 

síndromes e 
classificação de 

doenças. 

A Epidemiologia: 
» avaliação de 
tecnologias, de 
programas e de 

serviços e análise 
crítica de trabalhos 

científicos. 

A Curva Epidêmica: 
É um gráfico 

(maioria das vezes 
simples) muito 
utilizado para 
visualizar o a 

evolução (ou surto) 
de uma doença. 

Área da 
Epidemiologia: 

» a avaliação do 
impacto das ações 

para alterar a 
situação de saúde. 

Área da 
Epidemiologia: 

» a investigação dos 
fatores 

determinantes da 
situação de saúde. 

A epidemiologia tem 
como princípio básico 

o entendimento de 
que os eventos 

relacionados à saúde 
(como doenças, seus 

determinantes e o uso 
de serviços de saúde) 

não se distribuem ao 
acaso entre as pessoas. 
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CONTEÚDO COMPLEMENTAR SOBRE EPIDEMIOLOGIA E  COVID-19  

   Carta nº 1: A epidemiologia é a ciência que 
estuda o processo saúde-doença na sociedade. 
 No caso da covid-19, a epidemiologia da 
doença vem sendo estudada desde dezembro de 
2019, quando a doença foi descoberta na cidade 
de Wuhan, da China.  
 
   Carta nº 2: Objetivos da Epidemiologia: 
Identificar fatores etiológicos na gênese das 
enfermidades, ou seja, os fatores que causam as 
doenças.  O agente etiológico (causador da 
enfermidade) da covid-19 é o vírus SARS-Cov-2.  
 
   Carta nº 6: Atividades da Epidemiologia: 
identificar e explicar os padrões de distribuição 
geográfica das doenças.  A doença pelo novo 
coronavírus se espalhou pela América, Europa, 
Oriente Mediterrâneo, Ocidente, Ásia e África.  
 
  Carta nº 8: Atividades da Epidemiologia: 
identificar perfis e fatores de risco; entender a 
causa dos agravos à saúde.  Os fatores de risco 
(grupos de risco) da covid-19 são idosos acima de 
60 anos, pessoas com doenças crônicas, crianças 
e gestantes.  
 
 
 
 
 

 

 Carta nº12: Epidemiologia Investigativa: Apura 

todos os fatores determinantes da situação de 
saúde. Ex.: investigação de agentes etiológicos; 
fatores de risco.  Todos os fatores 
determinantes da doença covid-19 estão sendo 
estudados desde quando a mesma teve alto 
índice de propagação e contágio.  
 
  Carta nº 17: Aplicação na prevenção e controle: 
O objetivo da saúde pública é promover, 
proteger e restaurar a saúde.  No Brasil os 
postos de saúde, hospitais e laboratórios 
públicos estão atuando contra a propagação da 
doença.  
 
  Carta nº 19: A Distribuição Epidemiológica 
refere-se a análise quanto ao tempo, pessoas, 
lugares e grupos de indivíduos afetados.  A 
região mais afetada no nosso país é a região 
sudeste, atualmente.  
    
   Carta nº 20: A Curva Epidêmica: É um gráfico 
(maioria das vezes simples) muito utilizado para 
visualizar o a evolução (ou surto) de uma 
doença.  Em relação a covid-19 devemos focar 
no efeito do achatamento da curva do gráfico 
epidemiológico que ocorre principalmente com 
medidas de isolamento social.  



SORTE 
Você chegou do 

mercado e limpou as 
embalagens  dos 

produtos comprados e 
lavou os legumes e 

verduras.  

Avance 2 casas 

AZAR 

Seu amigo lhe avisou 
que estava sentindo os 
sintomas da COVID-19 e 

mesmo assim você 
quis ir a casa dele.  

Volte 3 casas 

SORTE 

Você esta cumprindo todas 
as orientações do Ministério 
da Saúde e da Organização 

Mundial da Saúde.  

PASSE LIVRE 

Use caso cair no epicentro para 
sair sem precisar jogar o dado.  

(Válido 1x) 

AZAR 
Seu exame confirmou que 

você está contaminado pelo 
vírus SARS-CoV-2 e mesmo 
assim você foi visitar seus 

avós que possuem 
problemas crônicos.  

Vá direto para  
o epicentro 

Fique 2 rodadas sem jogar 

SORTE 
Você chegou em casa e 

retirou as roupas e sapato 
usados e se higienizou antes 

de entrar. 

Avance 2 casas 

AZAR 

Você saiu para ir ao 
mercado e se recusou 
a usar máscara facial. 

Volte 3 casas 

SORTE 
Sua amiga lhe disse 
que não conhecia as 

medidas de controle ao 
novo coronavírus. 
Como você tinha o 

conhecimento, passou 
muitas informações.  

Avance 2 casas 

AZAR 
Você tem um 

estabelecimento 
comercial e está 

funcionando fora das 
exigências do Estado. 

Volte 3 casas 

SORTE 

Você trocou sua máscara 
após 03 horas de uso e 

evitou que a mesma 
perdesse sua utilidade.  

Avance 2 casas 

AZAR 

Você foi ao banco pagar 
uma conta e não respeitou 
a distância entre a próxima 

pessoa na fila de espera. 

Volte 3 casas 

SORTE 

Sua mãe amanheceu 
com febre e você a 

indicou ficar em casa 
em isolamento e 

observação. 

Avance 2 casas 

AZAR 
Você foi convidado para ir 
a uma festa com muitos 

convidados durante a 
quarentena e aceitou o 

convite. .  

Vá direto para  
o epicentro 

Fique 2 rodadas sem jogar 

SORTE SORTE AZAR 

Você recebeu uma notícia 
falsa e não a enviou em 

um grupo de interação via 
Internet. 

Avance 2 casas 

Você espirrou perto 
de seus familiares 
sem cobrir o rosto. 

PASSE LIVRE 
Use caso cair no epicentro para 
sair sem precisar jogar o dado.  

(Válido 1x) 

Volte 3 casas 

Na falta de água e 
sabão, você utilizou 
álcool em gel para 

higienizar suas mãos. 



JOGO DA CORRIDA COVID-19 

 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: De 02 a 05 jogadores. A partir de 14 anos.  
 
MATERIAIS: 01 tabuleiro (sugere-se imprimir o jogo e colar o mesmo em um papelão ou algo firme, que 
possa ficar alinhado); 05 peões; 01 dado;  15 cartas de sorte ou azar (contendo algumas situações 
exemplos de medidas profiláticas); 30 cartas educativas sobre epidemiologia (cartas verde escuro) e 
com alguns desafios sobre profilaxia (cartas verde claro). OBS: Recorte as cartas nas linhas 
pontilhadas. As cartas verde escuro que tiverem asterisco (*) tem complemento na folha “Conteúdo 
complementar sobre epidemiologia e COVID-19”. 
 
OBJETIVO DO JOGO: Os jogadores deverão atingir a linha de chegada cumprindo todos os desafios 
propostos sobre a doença COVID-19 nas cartas do jogo.  
 
COMO JOGAR: Cada jogador deve escolher um peão para participar. O primeiro jogador será aquele 
que tirar o maior número com o dado e assim sucessivamente. O participante jogará o dado e andará o 
número de casas indicado. Cada casa representa uma ação no jogo, isto é, se o jogador parar na casa 
de cor verde escuro ele pescará uma carta do monte verde escuro. O mesmo acontecerá com as 
casas de cor verde claro e casas de sorte ou azar. Sempre que o jogador pescar uma carta deverá ler 
a mesma em voz alta para os outros participantes ouvirem. As cartas de cor verde escuro e claro 
representam alguns desafios e são educativas.  As cartas de sorte ou azar representam algumas 
ações que serão indicadas com a leitura. Caso caia no epicentro fique 3 rodadas sem jogar, porém se 
tiver o passe livre, pode sair na próxima jogada normalmente. 
 
FIM DO JOGO: O jogo finaliza quando o primeiro jogador atingir a linha de chegada seguindo todos os 
critérios estabelecidos durante a partida.  
                   

INSTRUÇÕES DO JOGO 



BIÓLOGO MÉDICO ENFERMEIRO PROFESSOR QUÍMICO CIENTISTA FARMACÊUTICO 

BIÓLOGA MÉDICA ENFERMEIRA PROFESSORA QUÍMICA CIENTISTA FARMACÊUTICA 

RECEPCIONISTA CAMINHONEIRO COZINHEIRO POLÍCIA ZELADOR AGRICULTOR FRENTISTA 

BALCONISTA CAMINHONEIRA COZINHEIRA BOMBEIRO ZELADORA AGRICULTORA SOCORRISTA 

JOGADORES – Escolha seu profissional da linha de frente ao combate à COVID-19.  

Recorte as linhas pontilhadas! 



DADO – monte o dado para jogar.  

____________  recorte o entorno 
- - - - - - -  dobre e cole 


