
INFORMAÇÕES SOBRE A INFLUENZA 

O que é a influenza? 

Também conhecida como gripe é uma infecção viral do 

sistema respiratório causado pelo vírus influenza, de 
distribuição global e elevada transmissibilidade. Existem 

três tipos A, B e C. 

O que é a influenza suína? 
Como outros tipos de influenza (aviária, humana, equina) é 
uma doença respiratória causada por um vírus de influenza 
tipo A (H1N1). 

 
Como em qualquer gripe, a transmissão mais comum é por 
via aérea, o vírus viaja através de partículas de saliva ou 
secreção nasal, pode ser de forma direta ou indireta: 

 

 
Como ocorre a transmissão? 

De forma direta: através das 

secreções das vias respiratórias 
de uma pessoa contaminada ao 
falar, espirrar ou tossir, 
inclusive ao cumprimentar 
alguém por meio de beijo e/ou 
apertão de mãos. 

De forma indireta: por 

meio das mãos que, após 
contato com superfícies 
recentemente 
contaminadas por 
secreções respiratórias 
de um indivíduo 
infectado, podem 

carregar o agente 
infeccioso diretamente 

para a boca, nariz e olhos 

Quais são os sintomas? 

Os primeiros sintomas costumam aparecer cerca de 24 
horas depois do contágio, e podem ser: febre alta (acima 

dos 38°C), dor de cabeça, dor nos músculos, calafrios, 
prostração/fraqueza, tosse seca, dor de garganta. 

No caso de apresentar alguns dos sintomas, procurar 
assistência médica e informar história de contato com 

doentes e roteiro de viagens recentes. 

Como evitar o contágio? 

– Evitar o contato direto com pessoas doentes; 

– Não cumprimentar de beijo ou com aperto de mão; 
– Higiene constante das mãos com água e sabão 

especialmente depois de tossir ou espirrar; antes e depois 
de usar o banheiro ou de tocar os olhos, boca e nariz; 
assim como também antes e depois de comer; 

– Evitar tocar os olhos, nariz e boca especialmente após 
contato com superfícies; 

– Usar lenço de papel descartável; 
– Proteger com lenços a boca e nariz ao tossir ou espirrar; 
– Usar máscaras cirúrgicas descartáveis; 

– Não compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de 
uso pessoal; 

– Evitar locais com aglomeração de pessoas. 

Para obter informações 

atualizadas sobre o tema, 
consultar os seguintes sites: 

Organização Mundial da Saúde (OMS) www.who.int 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPS) www.opas.org.br 
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Para se cuidar 

da influenza 

Reforçar os hábitos de higiene: 

-  Lavar as mãos frequentemente com água e sabão; 
- Cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar com um 

lenço descartável ou com o ângulo interno do 
cotovelo; 

- Descartar imediatamente o lenço no lixo e lavar as 
mãos. 

2 
Em casa: 

-  Manter o ambiente arejado e que receba luz solar 
-  Manter limpas todas as áreas da casa, 

especialmente a cozinha e o banheiro; 
- Manter limpos objetos/móveis/aparelhos de uso 

comum como mesas, maçanetas, telefones, 
controle remoto, (incluindo brinquedos). 

3 
Evitar: 

-  Cumprimentar de mão ou de beijo; 
- Locais com aglomeração de pessoas; 
- Compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos 

de uso pessoal; 
- Tocar a boca, olhos e nariz após contato com 

objetos ou superfícies; 
- Cuspir no solo/chão. 


