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A influenza A está se propagando por todo o país. Não dá para prever com 

exatidão quando ela aparecerá porém quando houver suspeitas em você ou na sua 

família de possibilidade de influenza como;「tosse, febre, dor no corpo...」 , tome 

cuidado para não se propagar. 

 

                  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Vamos prevenir o contágio  
entre a família 

・Vamos procurar usar máscara e 

etiqueta ao tossir mesmo em 

casa！ 

・Medir a temperatura de todos da 

família ao acordar pela manhã！ 

Diz-se que os sintomas 

aparecem após o período de 

incubação que é de 1 à 7 dias 

depois do contágio. 

  

Vamos prevenir o contágio  

fora da família 
Se uma pessoa na família se contagiar é 

possível que todos se contagie.  

Com a prevenção pessoal é possível 

diminuir a velocidade da propagação. 

Evitando a expansão rápida do contágio.  

 
Abster se de sair sem necessidade e 

emergência！ 

Mantenha mais de 2 metros de distância das 

pessoas！ 

    Colaboração quando for consultar-se em instituição médica！ 

・Entre em contato com o médico antecipadamente, sem falta. Se informe 

sobre o horário da consulta, a entrada, a consulta e etc. 

・Use máscara no momento da consulta. Caso não tenha, use a “Etiqueta 

da tosse”. 

・Evite se possível os transportes públicos(trem, ônibus e etc.) usando o 

carro de uso particular. 

   

ポルトガル語  



               
                A pessoa que for cuidar do enfermo deve se prevenir 

para não se contagiar.  

 

 

                 

   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Banheiro：Pode usar o mesmo mas                   

por ser um ambiente fechado é            

necessário que haja ventilação.                      

                     

                       

Banheira：Consultar 

o médico pois banho de  

imersão causa exaustão 

                Quarto：É possível que haja muitos 
                  vírus. Use umedecedor ou pendure  
                  toalha molhada para umedecer o quarto.  

                  Arejar o quarto várias vezes por

１時間に数回，窓を開けて空気         hora abrindo as janelas. 

     を         Os lenços de papel que foram        

usados para limpar o nariz ao serem 

jogados em saco de lixo deve-se 

amarrar a boca do saco ou jogar numa  

lata de lixo com tampa. 

                

                      

 

 

Quando for cuidar de 

enfermos em casa... 

O ideal é repousar 

num quarto 

particular, num 

ambiente separado 

da família. 

 Desinfectação em casa ： Não há necessidade, porém use 

desinfectante para limpar locais onde a pessoa contagiada toca com 

frequência como; maçaneta da porta, assento da privada, locais por 

onde caiu corisa e etc.        

                 Usar luvas na hora da limpeza！ 

   

Lavar as mãos ・ fazer 

gargarejo・usar máscara 

A família deve lavar as mãos, 

fazer gargarejo e usar máscara. 
Usar toalhas limpas e não 

dividir a mesma tolha. 

Roupas de cama・utensílios 

de cozinha・vestimentas 

Lavar e secar normalmente 

o que foi usado pelo 

enfermo. 

Quem for cuidar do 

enfermo também deve 

usar máscara！！ 

Lavar as mãos com 

sabão quando sair 

do quarto！ 

 

Anotação para enfermagem  

Comida・bebida・・Escolher alimentos de boa digestão e nutritivos. Colocar a bebida 

próxima ao travesseiro do enfermo com um canudo para que possa pegar sozinho. 

Repor 1.5ℓ por dia de sports drink, água, mugi cha e outros para evitar desidratação. 

Quando tiver febre alta・・Esfriar atrás da cabeça e do pescoço, axilas, as juntas das 

pernas e locais onde passam grandes vasos sanguíneos com bolsas de gelo. 




