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Outras informações:

Caso já apresente sintomas de
gripe ou resfriado, utilize um
lenço de papel para higienizar o
nariz ou para conter as secreções
na hora de tossir ou espirrar.

Alerta CCIH

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Prevenção da Gripe e Outras

Descarte este lenço de papel e

Infecções Respiratórias Virais

Durante o seu atendimento ou de seu
familiar, caso observe que o profissional de
saúde

não higienizou as mãos poderá

lembrá-lo.

William Alexandre - CAISM

lave as mãos imediatamente.

no Ambiente Hospitalar

1- Pessoas apresentando sinais de infecção

Prezados clientes e visitantes

como tosse, secreção no nariz, febre,

Saiba como prevenir-se de infecções
virais ou prevenir sua família:

No Hospital da Mulher – CAISM / Unicamp

diarreia, vômitos, dor muscular, devem

Lave as mãos várias vezes ao dia:

são atendidas muitas pessoas cuja defesa do

evitar vir ao CAISM para visitar
parentes ou amigos.

organismo é pequena, com grande risco em
adquirir infecções causadas por vírus, fungos

Caso seja inevitável a vinda para visitas a

ou bactérias.

clientes internados, mesmo apresentando
sintomas de infecção, por favor comunique à

Quem são estas pessoas de risco para

recepção do hospital seu estado de saúde

adquirir infecção? Especialmente as

para que você possa receber as orientações

gestantes, recém-nascidos e mulheres em

adequadas.

tratamento de câncer.

Antes das refeições, após idas ao banheiro,

2- Clientes do CAISM que vêm para

No período de outono e inverno são mais

consultas de rotina, porém apresentando

frequentes as infecções respiratórias

sinais de gripe ou resfriado. Ao chegar no

causadas por vírus, produzindo sintomas

CAISM, devem comunicar à recepção do

como secreção nasal, tosse, febre, dor de
garganta. Os diagnósticos destas infecções

hospital a presença destes sintomas para
que recebam as devidas orientações.

Como se adquire o resfriado e a gripe:

gripe, bronquite, bronquiolite, sinusite,

Através do contato
direto com secreções
da pessoa doente,
produzidas pela tosse
ou espirro.

Visando à segurança dos clientes em

nariz;
Antes e após tocar em uma pessoa doente,
internada ou não.
Antes e após tocar em locais próximos de
pessoas doentes.

aparecem com nomes variados: resfriado,
pneumonias...

após assoar o nariz ou colocar a mão no

atendimento neste hospital, a
Através do contato com superfícies

Comissão de Controle de Infecção

contaminadas com secreções dos

Hospitalar (CCIH/CAISM) orienta:

doentes, como maçanetas de portas,
corrimão de escadas, torneiras etc.

Evite locais de aglomeração de
pessoas
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