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●A diferença entre influenza e gripe 

 Previna-se com seguintes sintomas.A influenza tende agravar-se. 
            I n f l u e n z a                      g r I p e 

sintoma                  sintoma 
    

      

 

 

 

 

●Percebeu que contraiu a influenza, ai… 

 Sugerimos uma consulta imediata para minimizar sintomas 
No caso de ocorrência de sintoma da influenza, deve fazer consulta no hospital para evitar a 

transmissão a outrem e para evitar o agravamento.Através de anamnese dá para avaliar o estado, 
mas a maioria dos hospitais faz o exame usando-se”kit de diagnóstico rápido” para obter resultado 
exato, levando aproximadamente 30 minutos para avaliar o estado.. 
●Contraiu a doenca, repouse 
 Para evitar que contagie a família, e agravamento da doença, tome o repouso suficiente. 
Diagnosticado no hospital que está com a influenza, deve tomar seguintes precauções em casa: 
① Para evitar que se espalhe o virus com tosse e espirro contagiando seus familiares, deve usar a 

máscara em casa. 
② Deve tomar bastante líquido.Prevenindo o ressecamento da garganta, a desidratação 

provocados pela febre acima de 38 ℃ , transpirando em excesso. 
③ Durma e repouse suficientemente.Não deve afobar-se pensando no trabalho.Cuide da saúde 

repousando para dar a resistência ao corpo e ao mesmo tempo se alimente bem 

④ A influenza sobrevive num ambiente mais seco. Conseguinte deve procurar manter a umidade 
do quarto entorno de 50~60%, instalando o umedecedor,,evitando o ressecamento da garganta 
que enfraquece a imunidade da mucosa da garganta. 

⑤ Não deve afobar-se pensando na volta ao trabalho.Mesmo baixando a febre,o virus não foi  
totalmente expelido do corpo.Convem ficar de reponso por mais 2 dias para cura completa. 

Modo de vencer a  
            influenza 
 

ポルトガル語

Previna-se no inverno 
 
A influenza confunde-se 
com a gripe e é facilmente  
transmissível. A gripe não 
sendo muito grave faculta 
ir ao trabalho,  mas a 
influenza dificulta. Deixa 
febril agravando a doença. 
Para se prevenir,sugerimos 
a vacinação.  

● Dá febre acima de 38℃ , 1~3 dias após 
contraida a doença. 

● Dá sintomas como intensa dor nas 
juntas, dor muscular e cefaléia.Seguido 
de tosse,dor de garganta, corrimento das  
narinas. 

● Sintomas centrados como tosse, dor de 
garganta, corrimento das narinas, 
mesmo que dê febre na maioria das 
vezes ,não passa de 38 ℃, e não tende a 
agravar-se. 
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●Tome a medida preventive, evitar a multidão, executar estritamente 

a lavação das mãos.  
● Em geral,no fim do ano, a vida se torna meio irregular, por isso tornam-se importante o sono 

e a nutrição. Convem usar máscara, na temporada da influenza deve evitar a multidão.É 
importante também executar estritamente a lavação das mãos. Lave bem as mãos usando o 
sabonete da seguinte maneira: 

 

 

 

 

 

 

●Aconselha-se a pronta vacinação para evitar o agravamento 

 Segundo a pesquisa norteamericana, 80% das pessoas vacinadas 
não contrairam a influenza 
 Aconselhamos a vacinação para evitar que seja acometido pela  
  dença ou para evitar o agravamento. 
 A vacina contra influenza leva entorno de 2 semanas para surtir 
o efeito.A temporada da influenza está entre dezembro a março, 
sendo assim, convem vacinar no início de dezembro. Terá efeito 
durante 5 mesesÉ possível vacinar nos hospitais perto da sua casa. 
Entretanto, a taxa varia de hospital para hospital.Vide o quadro 
ao lado.Frequência da vacinação:em geral 1 vacinação para 
maiores de 13 anos de idade, 2 vacinações para 6 meses a 13 anos de idade. 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

★Taxa usual da vacinação 
contra influenza 
０ano \１７００Ｘ２ 

１～５anos \２０００Ｘ２ 

６～１２anos \２３００Ｘ２ 

１３～６４anos \２７００Ｘ１ 

Mais de 65  \１０００×１ 

Último n°=frequência 

● Inicia-se a inscrição nos 
hoikusho /yotien que se inicia em 
abril/2007. 
Começou a inscrição das crianças, 

cujos pais não podem cuidar delas 
por motivo de trabalho ou por doen- 
ça. Porém, às vezes, por falta de va- 
ga, pode ser negada a sua inscrição. 
Maiores detalhes, favor procure se  
informas nas prefeituras”Kosodate 
Shien-ka”, donde mora. 
Fujimi-shi          2 5 2 – 7 1 0 5  

Fujimino-shi        2 6 1 – 2 6 1 1  

Miyoshimachi(Kodomo Katei-ka ) 

              2 5 8 – 0 0 1 9 

●Ajuda educacional ao filho sem um dos pais 

A provincia de Saitama ajuda aquele que ingressa 
ao ginásio, tendo somente um dos pais e de baixa 
renda.Objeto: ①Está criando filho matriculado no 
ginásio para abril/2007,e isento de pagamento de 
imposto municipal.(exclui família receptora de 

assistência pública） ②Mãe do lar sem pai,pai do lar 
sem mãe,ou que está criando filhos sem pais,ou com 
cônjuge deficiente mental ou deficiente físico 
impossibilitado ao trabalho.   

★ Valor de subsídio \10.000 

★ Inscrição:Inscrever até 28 de deze,mbro remetendo 

documentos necessários.Informações:Kosodate 

Shien-ka de cada cidade. 

         2ª～sábado１０；００～１６：００ 

         ０４９－２６９－６４５０ 

Consulta 
para  
estrangeiro

外国人 
生活相談 

①Lavar esfre- 
gando bem 
as palmas das  
 mãos. 

②Lavar esfre- 
gando bem as  
costas das mãos. 

③Lavar cuidado- 
samente as 

pontas dos dedos. 

④Lavar bem  
entre dedos. 

⑤Lavar cada dedo como 
se estivesse torcendo. 


