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O Boletim “Alto Lá, Cuide-se!” é uma proposta idealizada pelas

Professoras Dra. Heliana Batista de Oliveira e Dra. Jupyracyara J. C.

Barros do Departamento de Ciências Biológicas do Instituto de

Biotecnologia da Universidade Federal de Catalão

(DBIO/IBIOTEC/UFCAT), sem quaisquer fins lucrativos, para contribuir

com a proposta de ação para o enfrentamento da COVID - 19 junto ao

Departamento de Enfermagem da UFCAT e à Secretaria Municipal de

Saúde (SMS) do Município de Catalão – GO.

Neste Boletim (1/2020), as informações científicas acerca da vacina

Influenza foram retiradas do Portal da Fiocruz (www.iff.fiocruz.br) e as

imagens obtidas nos sites Freepik (www.freepik.com - “Designed by

Freepik”) e Vecteezy (vecteezy.com/).

A revisão gramatical foi gentilmente realizada por Diana P. C.

Mesquita, Técnica-Administrativa do IBIOTEC.

Tenha uma ótima leitura.

Profa. Dra. Jupyracyara J. C. Barros

http://www.iff.fiocruz.br/
http://www.freepik.com/
https://www.vecteezy.com/




A influenza é um tipo de gripe

que afeta o sistema respiratório.

Essa doença pode atingir

qualquer idade.



No Brasil, a vacina que a

população recebe na rede

pública é trivalente e protege

contra Influenza A subtipo

H1N1, Influenza A subtipo H3N2

e Influenza B.
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Os idosos são as principais

vítimas.

A doença pode causar coriza,

diarreias, dores na cabeça, na

garganta, nos músculos, tosse e

vômitos.



A vacinação é uma forma

importante de prevenir a gripe e a

pneumonia, que são responsáveis

pelo grande número de

internações e óbitos.



Manter a vacina em dia diminui

o número de complicações e

internações, não sobrecarregando

o sistema de saúde durante a

pandemia que estamos vivendo da

Covid-19.



Durante a vacinação

fique distante das

outras pessoas que

estiverem na fila.



Vocês não estão sozinhos nesta

luta!

Nós, da Universidade Federal

de Catalão (UFCAT), e a

Secretaria Municipal de Saúde de

Catalão estamos trabalhando

juntos, pois assim somos mais

fortes!


