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Gripe A H1N1...... 

A gripe A, ou gripe suína como era reconhecida até 30 de abril de 2009, é causada pelo vírus

Influenza tipo A/H1N1 modificado, denominado A/CALIFORNIA/04/2009. Esse, resultante da união

de material genético de cepas da gripe humana, aviária e suína; extrapolou a barreira de espécies

e passou a atingir seres humanos.

Em dezoito de março do ano de 2009, a Organização Mundial de Saúde anunciou a ocorrência de casos desta gripe no México e, pouco

tempo depois, nos Estados Unidos. Espanha e Canadá. Outras regiões do globo terrestre, como o próprio Brasil, também entraram nesta

lista. Por tal motivo, a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou tais incidências como uma Emergência de Saúde Pública de

Importância Internacional (ESPII), criando o Gabinete Permanente de Emergência de Saúde Pública (GPESP), a fim de monitorar o vírus,

tomando as medidas necessárias e cabíveis – como o tratamento dos casos e busca pela viabilização de vacina contra tais cepas.

Tais providências se fazem necessárias para evitar uma possível pandemia, esta que poderia ser capaz de contaminar um terço da

população. Embora seja mais transmissível que o vírus da gripe aviária, e assim como qualquer outra gripe, o contato com saliva contendo

partículas virais, eliminadas principalmente ao espirrar ou tossir; ou secreções de pessoas infectadas são as formas mais comuns de

contaminação.



Os sintomas da gripe H1N1 são bem parecidos com os da gripe comum e a transmissão também ocorre da mesma forma. O

problema da gripe H1N1 é que ela pode levar a complicações de saúde muito graves, podendo levar os pacientes até mesmo à

morte.

Pandemia

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), ao todo 207 países e demais territórios notificaram casos confirmados de gripe H1N1

entre 2009 e 2010, quando houve a pandemia da doença. Durante este período, foram quase nove mil mortos em decorrência da gripe H1N1.

O surto começou no México, onde uma doença respiratória alastrou-se pela população e chegou rapidamente aos Estados Unidos, Canadá

e, depois, para o restante do mundo – graças às viagens aéreas.

Surto 2016

Em 2016 a gripe H1N1 chegou mais cedo ao Brasil. Em março de 2016 o número de casos só no estado de São Paulo superou a quantidade

de pessoas doentes em 2015 em todo o país. São 260 casos no Estado até março de 2016, contra 141 no Brasil no ano anterior.

Normalmente a gripe H1N1, assim como os outros tipos de gripe, são bem mais comuns no inverno, mas o surto desta vez começou no

verão. Acredita-se que pelo grande fluxo de pessoas vindas de regiões frias, como Estados Unidos, Canadá e Europa.

A Organização Mundial da Saúde afirma que a pandemia de gripe H1N1, hoje, já está controlada. No então o aumento de casos no Estado de

São Paulo tem tornado a doença novamente um motivo de preocupação.
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GRIPE A  - O temido  H1N1 .... 

TEMA: SAÚDE  
FAIXA ETÁRIA:  8 -12 ANOS
DURAÇÃO: 50 MINUTOS 

Dois divertidos cientistas da Ciência Divertida estão em uma situação diferente! Uma gripe complicada se apoderou de seus corpos,

justo antes de iniciar um grande congresso de ciências! Eles estão preocupados, porque ouviram falar de uma Gripe: a H1N1,

influenza, Gripe suína!!!!! Nossa, que confusão, por isso eles iniciam um estudo deste doença, já que a população está apavorada!

Eles descobrem o que é, quais são os sintomas e como prevenir!

Nesta sessão, as crianças aprenderão:

• Informações sobre a Gripe A - o que é e como apareceu; diferença entre epidemia e pandemia;

• Conhecerão algumas características do vírus da gripe A e construirão o modelo de um vírus;

• Conhecerão os sintomas que o vírus da gripe nos provoca e aprenderão quais os principais sintomas que

distinguem o vírus da gripe A do vírus da gripe sazonal;

• Descreverão situações do dia-a-dia em que utilizamos objetos que parecem estar limpos, mas poderão não

estar. As crianças deverão compreender que embora não se consigam ver os microrganismos e germes, eles

passam facilmente para as nossas mãos, bastando para isso tocar em objetos contaminados;

• Conhecerão formas de evitar a contaminação por microrganismos;

• Compreenderão a razão pela qual devemos cobrir a boca e o nariz quando espirramos ou tossimos.

Perceberão a importância de usar a máscara de proteção se estivermos infectados com o vírus da gripe A;

• Reconhecerão as medidas de prevenção de contágio da Gripe A.



Apresentação e Introdução ao Tema. Antes de mais nada é importante se

apresentar e estabelecer as regras de realização do espetáculo, por meio de

uma apresentação bem diferente e divertida, conhecerão a regra do bumbum

e dos dedinhos. Eles aprenderão informação sobre a Gripe A - o que é e

como apareceu; e qual é a diferença entre epidemia e pandemia.

Atividade 01. Como são os vírus!

O estudo inicia por algo básico, saber o que são os Vírus! Eles vão

conhecer algumas características do vírus da gripe A e construir um modelo

de um vírus. Falaremos sobre os sintomas que os vírus da gripe nos

provocam, e as crianças aprenderão quais os principais sintomas que

distinguem o vírus da gripe A, do vírus da gripe sazonal.

Atividade 02. Está limpo?????

Parece limpo...mas....será que está realmente limpo????

Nesta atividade poderão descrever situações do dia-a-dia em que

utilizamos objetos que parecem estar limpos, mas que poderão não estar.

As crianças deverão compreender que embora não consigam ver os

microrganismos e germes, eles passam facilmente para as nossas mãos,

bastando para isso tocar em objetos contaminados.
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Atividade 03. Luta contra os microrganismos

A luta se inicia, para isso é importante conhecer formas de evitar a

contaminação por microrganismos!

Atividade 04. O perigo do espirro

Compreenderão a razão pela qual devemos cobrir a boca e o nariz

quando espirramos ou tossimos. Perceberão a importância de usar

a máscara de proteção se estivermos infectados com o vírus da

gripe A.

Atividade 05. Jogo perguntas e respostas

O estudo está chegando à sua conclusão, e para testar os

conhecimentos, um divertido concurso de perguntas e respostas

ajudará a plateia a reconhecer as medidas de prevenção de

contágio da Gripe A.
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Encerramento . Conclusão e encerramento

Reconhecer as medidas de prevenção de contágio da Gripe A.
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Ciência Divertida

 Ciência Divertida é a empresa líder em atividades científicas interativas para crianças entre

04 e 17 anos;

 Nossos programas educativos estão focados no Meio Ambiente, Nutrição, Astronomia, Saúde,

Prevenção e todos os aspetos da ciência;

 Mais de doze milhões de crianças já participaram de nossos programas;

 Estamos em 146 Escritórios em 36 países.

Desde 1994 nossa missão é despertar a curiosidade e a imaginação das crianças do

mundo todo por meio da criação de atividades interativas únicas e originais.

Estas atividades aumentam o interesse das crianças nos temas desenvolvidos e as

ajudam a compreender o mundo com o qual interagem.

Alemanha, Argentina, Áustria, Brasil, Canadá, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Emirados Árabes Unidos, 

Equador, Egito, França, Guatemala, Haiti, Honduras, Indonésia, Itália, Costa de Marfim, Jordânia, Luxemburgo, México, 

Marrocos, Panamá, Portugal, Holanda, Nicarágua, Paraguai, Porto Rico, România, El Salvador, Eslovênia, Espanha, 

Estados Unidos, Uruguai, Venezuela

Nossa missão 

https://www.youtube.com/watch?v=MmLge_UwxtA


Nossos temas

Ciências – Nossa área de ciências oferece uma aproximação espetacular, divertida e interativa ao
conhecimento cientifico. Trabalhamos com sucesso as principais áreas de conhecimento cientifico como
química, física e astronomia. Por meio de nossos workshops explicamos os “porquês” e os “como” do que
nos rodeia.

Meio Ambiente – Nossas divertidas oficinas destinam-se a despertar nas crianças o interesse
em como cuidar do meio ambiente, com temas importantes como: reciclagem, energias
alternativas, planeta água, sustentabilidade e Aquecimento Global, entre outros. Nossa
divertida metodologia e nossas atividades interativas irão permitir que compreendam
melhor os mistérios da natureza.

Saúde e Nutrição – Este programa acadêmico é projetado para criar hábitos alimentares adequados e ensinar as
crianças a importância de levar uma vida saudável. Nosso Professor Nutrição irá entreter e educar as crianças
com oficinas como: café da manha saudável, higiene na alimentação e prevenção de distúrbios alimentares.

Programas de prevenção – Nossas oficinas de prevenção estão focadas em questões
sociais, em que os adolescentes aprenderão sobre questões do mundo atual através de
uma divertida e interativa abordagem sobre assuntos como: prevenção de consumo de
tabaco, álcool, adições aos celulares e muito mais.

Fun Science programas STEM - Programas que não se destinam a ensinar sobre o uso da tecnologia, mas
em desenvolver as habilidades e conhecimentos para criar a tecnologia. Nossas atividades de engenharia
visam o processo de design e nossos alunos poderão desenvolver e construir uma solução para um
problema. Fun Science Ciência Divertida engenharia trata da resolução de problemas de forma iterativa e
criativa.

Astronomia - O Cosmos, a inter-relação dos planetas, a Lua e o Sol ou suas estações
climáticas são algumas das matérias com as que aproximamos aos jovens de maneira
didática, a um mundo tão desconhecido e atrativo como é o da Astronomia e sua relação
com nossa vida.

Leitura Divertida – Destinado a estimular o hábito da leitura entre os escolares e
aproxima-los às bibliotecas. Conta com programas como biblioteca dos gênios e
atividades como 20.000 léguas de leitura divertida .



Mídia 

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/jornal-do-almoco/videos/t/edicoes/v/projeto-teatro-divertido-itinereante-alerta-alunos-de-rio-grande-rs-sobre-a-importancia/2820203/
http://www.youtube.com/watch?v=H5hCtsQnrsM


Contato comercial 

Vrprojetos.com.br
contato@vrprojetos.com.br

51 3737.0809


