
H1N1
o que eu preciso saber?

Vacinação

Vacinação contra inuenza é a 

intervenção mais importante na 

redução do impacto do vírus e é uma 

componente chave da preparação e 

resposta da Organização Mundial 

de Saúde (OMS) para controlar a 

circulação de amostras de vírus 

inuenza sazonal.

Os grupos prioritários a serem vacinados de acordo com 

as recomendações do Ministério da Saúde são:

· Crianças de seis meses a menores de cinco anos; 

· Pessoas com 60 anos ou mais; 

· Trabalhadores da saúde (tanto da rede pública como 

particular); povos indígenas;

· Gestantes e puérperas (mulheres até 45 dias após o 

parto);

· População privada de liberdade;

· Funcionários do sistema prisional e portadores de 

doenças crônicas não transmissíveis ou com outras 

condições clínicas especiais (respiratórias, cardíacas, 

renais, hepáticas, neurológicas, diabéticos, obesos, 

imunossuprimidos e transplantados).

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal do Rio de Janeiro
Diretoria Adjunta de Desenvolvimento Institucional

Serviço de Saúde do Trabalhador
Rio de Janeiro

INSTITUTO
FEDERAL



O que é?

O vírus H1N1 é um novo vírus inuenza 

capaz de causar doença em humanos e 

de se propagar de pessoa a pessoa, da 

mesma forma que os demais vírus 

inuenza. A infecção, geralmente, dura 

uma semana e com os sintomas sistêmi-

cos persistindo por alguns dias, sendo a 

febre o mais importante.

Modo de Transmissão

A transmissão ocorre por meio das 

secreções das vias respiratórias de 

uma pessoa contaminada ao falar, 

espirrar ou tossir.

Também pode ocorrer por meio das 

mãos, que após contato com superfícies 

contaminadas pelas secreções, podem levar o agente 

infeccioso diretamente para a boca, nariz e olhos.

Aspectos Epidemiológicos 

A inuenza ocorre durante todo o ano, mas é mais 

frequente no outono e no inverno, quando as tempe-

raturas caem, principalmente no sul e sudeste do país.
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. 

Protocolo de Tratamento de 
Influenza: 2015. Brasília. Ministério 

da Saúde, 2014. 41p. 

Sintomas habituais

- calafrios;

- mal-estar;

- dor de cabeça;

- dor no corpo e 
articulações;

- dor de garganta;

- tosse seca.

Podem aparecer

- diarréia;

- vômitos;

- cansaço;

- vermelhidão nos 
olhos.

Agravamento

- piora da falta de ar;

- febre alta mais de 
três dias;

- desidratação;

- piora doenças 
crônicas;

- piora dos sintomas;

- alteração sensória.

Atenção para as complicações

- pneumonia;

- sinusite;

- otite;

- piora de doenças crônicas;

- pneumonia primária por 
inuenza, especialmente em 
cardíacos e em gestantes.

Grupos de risco

- grávidas e puérperas;

- adultos acima de 60 anos;

- crianças menores de cinco anos;

- população indígena;

- pessoas que fazem uso 
prolongado de ácido 
acetilsalicílico;

- obesos;

- imunodeprimidos;

- portadores de doenças crônicas.

- higienizar as mãos com 
água e sabão ou álcool 
70% antes do contato 

com olhos, boca e nariz;

- higienizar as mãos após contato com 
pessoa possivelmente infectada;

- manter distância preventiva de um metro 
para atendimento ao público.
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