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Acesse também pelo site safrio.com.br/site/intranet 

COMO É TRANSMITIDA? 

O contágio ocorre por meio de 

espirros, tosse e contato direto com 

pessoas ou locais e objetos 
contaminados (aperto de mão 
ou utilização de talheres, 
por exemplo). Evite locais 
fechados e lave as mãos com 
frequência. 
DIANTE DE QUAIS SINTOMAS 

O PACIENTE DEVE BUSCAR  

ATENDIMENTO? 

Os sinais do resfriado e da gripe 

podem ser muito parecidos. 

Geralmente, a gripe c a u s a 
sintomas mais severos, como 
dores musculares ,  febre 
alta, dificuldade para respirar e 

cansaço – em situações assim, o 
paciente deve procurar um 
médico em até 24 horas. Há 
risco de a gripe evoluir para 
uma pneumonia. Indivíduos 
pertencentes ao grupo de risco 
precisam tomar ainda mais 
cuidado. 
QUANDO SE DEVE TOMAR 

TAMIFLU? 

O medicamento antiviral deve ser 

administrado nas primeiras 48 horas 

a partir do surgimento dos 
sintomas, período em que é mais 
eficaz. É necessário apresentar 
uma prescrição médica no 
sistema público de saúde ou 
nas farmácias. 
A VACINA DA GRIPE A 

PROTEGE CONTRA TODOS OS 

TIPOS  

DE GRIPE? 

A gripe é causada pelo vírus 

influenza. Os tipos mais 

preocupantes no momento são o 
influenza A (H1N1 e H3N2) e o 
influenza B, aos quais a vacina 
se destina. Não há proteção 
contra outros tipos de vírus. O 
paciente, que tomar a dose contra 
a gripe A poderá desenvolver 
outros tipos de infecções 
respiratórias, como resfriados. 
DEPOIS DA APLICAÇÃO, 

QUANDO A DOSE COMEÇA 

FAZER  

EFEITO? 

Dentro de 15 dias, em média. 
A VACINA TOMADA EM 2015 

PODE PROTEGER O PACIENTE  

TAMBÉM NESTE ANO? 

Perdem-se anticorpos ao longo de um 

ano, mas quem tomou a dose no 

ano passado ainda pode ter retido 
alguma parcela de imunidade. O 
ideal é fazer a vacina anualmente 

porque os tipos de vírus influenza 
circulantes podem não ser os 
mesmos de um ano para outro. 
QUAIS OS RISCOS PARA AS 

GRÁVIDAS? 

As gestantes estão no grupo de risco. 

A gripe pode causar 

complicações importantes para elas 
e também para os bebês – há 
inclusive o risco de perda do feto. 
É fundamental que elas recebam a 

imunização. 
A VACINA TEM 

CONTRAINDICAÇÕES? 

Alérgicos à proteína do ovo não 

devem tomá-la. 
QUEM DEVE TOMAR A 

VACINA? 

Idosos, crianças de seis meses a 

cinco anos, gestantes, mulheres no 

período de 45 dias do pós-parto, 
pessoas com doenças crônicas 

(respiratórias, cardíacas, renais, 
hepáticas,  neurológicas), 
obesidade, diabetes, asma, 
hipertensão e HIV, pacientes 
com câncer e transplantados, 
profissionais da área de 
saúde, indígenas, detentos e 
funcionários do sistema 
carcerário integram o grupo 
de risco e podem tomar a vacina 
gratuitamente na rede pública. 
Os demais devem procurar as 
clínicas privadas. 
QUAIS AS VACINAS 

DISPONÍVEIS NA REDE 

PARTICULAR? 

As clínicas disponibilizam vacinas 

trivalentes e tetravalentes, que 

imunizam, respectivamente, 
contra três ou quatro tipos do 
vírus influenza. A vacina 
que estará disponível na rede 
pública a partir do final do mês 
será a trivalente. Na prática, 
não há muita diferença entre 
elas. 
Autor: Luciano Goldani, 

infectologista e professor da 

UFRGS 
Fonte: http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-
estilo/vida/noticia/2016/04/quais-os-

sintomas-da-gripe-h1n1-e-o-que-e-preciso-

saber-sobre-a-vacina-5753802.html 
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No mês de março quem fez história na 

SAFRIO, foram: 
 

Organização 

Rodovia Antônio 

Heill, 4155  

Bairro: Itaipava 

Itajaí 

32418500 

Na reunião de março, foi conversado sobre a vacina que vai 

acontecer em abril para prevenção da gripe. Também foi 

informado sobre as atividades que aconteceram no mês (dia 

das mulheres, Páscoa e o dia de Prevenção à saúde). 

Tivemos uma explicação sobre vantagens salariais, 

crescimento profissional vertical e horizontal. 

1 ano de empresa:  

Eder Bilibio Parcianello 

Melquem Zedeque Prates da Rosa 

3 anos de empresa:  

Dieferson Esser Brito 

5 anos de empresa:  

Jardel Carlos Pereira 

2 anos de empresa:  

Jeanice Silva Mayorca 

Ação de prevenção à Saúde 

No dia 29 de março, a SAFRIO em parceria 

com a UNIMED fez uma ação para 

levantamento de dados de saúde dos 

empregados da empresa. O objetivo dessa ação 

é coletar informações sobre hábitos dos 

trabalhadores e a forma de cada um cuidar da 

sua saúde. Esses dados auxiliarão à SAFRIO na 

condução de ações preventivas à Saúde. 

Agradecemos a todos que fizeram acontecer esse dia, seja na 

participação ou na organização e desenvolvimento da atividade. 


