
Influenza a(H1n1)
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ATCHIM!!!

Não compartilhar 
alimentos, copos, toalhas e 

objetos de uso pessoal. 

Ao tossir ou espirrar,  
cobrir o nariz e a boca  

com um lenço
descartável. 

Lavar as mãos 
frequentemente com água

e sabão, especialmente
depois de tossir

ou espirrar. 

Pessoas com qualquer 
gripe devem evitar 

ambientes fechados e com 
aglomeração de pessoas.

Procure o seu médico ou 
a unidade de saúde mais
próxima em caso de gripe 

para diagnóstico e 
tratamento adequados.

Não usar medicamentos  
sem orientação médica.  

A automedicação pode ser 
prejudicial à saúde. 

MedidAs siMPLes PArA se PreveNir:

Organização Pan-americana de Saúde (em espanhol)
http://new.paho.org/hq/index.php?lang=es

Organização Mundial da Saúde (em inglês)
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/index.html

Para informações adicionais, acesse:
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Tire suAs dúvidAs sobre A NovA griPe:
Como é transmitida a Influenza A(H1N1)?
A Influenza A(H1N1) é uma doença respiratória aguda causada por um novo 
vírus da gripe. Assim como a gripe comum, a Influenza A(H1N1) é transmitida 
de pessoa a pessoa, principalmente por meio de tosse, espirro ou contato 
com secreções respiratórias de pessoas infectadas.

Quando procurar atendimento médico?
Se você estiver com febre acima de 38ºC, tosse, acompanhada ou não de dor 
de garganta, procure o seu médico ou a unidade de saúde mais próxima.

Há tratamento para Influenza A(H1N1) no Brasil?
Sim. A rede do Sistema Único de Saúde (SUS) está preparada para atender os 
casos e tratar, quando indicado.

Há uma vacina que possa proteger a população humana contra essa 
doença?
Não. Ainda não existe vacina contra esse novo vírus da influenza.

A vacina contra gripe comum protege contra a Influenza A(H1N1)?
Não há evidência de que a vacina contra a gripe comum proteja contra a 
Influenza A(H1N1).

ALERTA: Ninguém deve tomar medicamento sem indicação médica. 
A automedicação pode mascarar sintomas, retardar o diagnóstico e até  
causar resistência do vírus.

REComENdAçÃo: Os viajantes que se destinam a outros países devem 
seguir rigorosamente as recomendações das autoridades sanitárias locais 
durante a permanência nessas localidades.

o governo brasileiro está tomando todas as medidas necessárias para 
reduzir a ocorrência de casos graves e mortes pela doença.
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