
30 viva saúde viva saúde 31�www.revistavivasaude.com.br

com�6�meses�
de�idade�é�

possível�vacinar-
se�contra�a�gripe,�
porém�o�alvo�das�
campanhas�são�

indivíduos�maiores�
de�60�anos

de vírus diferentes, os sinais são lo
calizados — dor de garganta, coriza 
nasal de forma lenta, febre baixa ou 
ausente e sem comprometimento 
do estado geral da pessoa. 

A especialista em microbiologia 
médica, Terezinha Maria de Paiva, 
pesquisadora científica do Instituto 
Adolfo Lutz e diretora de um dos 
Centros Nacionais de Influenza coor
denados pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), diz que para manter 
distância da doença a melhor coisa a 

com�a�chegada�do�
outono,�é�hora�de�tomar�
a�vacina�anual�contra�o�
vírus�influenza�e�tirar�

todas�as�dúvidas�
para�evitar�que�
o�quadro�evolua�

para�uma�pneumonia

por cristina almeida

s
e você é uma daquelas 
pessoas que pensam que 
a gripe é uma doença 
simples e corriqueira, cu
jo tratamento se resume 

em repouso e vitamina C, preparese 
para mudar de ideia. Nos EUA, 5% a 
20% da população têm gripe todos os 
anos: 200 mil pessoas necessitam de 
hospitalização e 36 mil óbitos são re
gistrados por causa de complicações 
decorrentes desse mal. Somadas as 
estatísticas globais, chegamos a 1 bi
lhão de pacientes: entre 3 milhões e 5 
milhões de históricos graves e 300 mil 
a 500 mil mortes anuais. 

Conhecida também como Influenza, 
a gripe é causada por vírus que infec
tam as vias aéreas (nariz, garganta 
e pulmões), cuja circulação máxima 
se concentra no outono e no inverno. 
Embora o corpo humano possua suas 
próprias defesas — já que os brônquios 
são dotados de um sistema constituído 
por cílios que, como se fossem peque
nas vassouras, arrastam para fora os 
microorganismos —, quando as tempe
raturas caem esses cílios têm sua efici
ência diminuída, o que libera o caminho 
para que a doença entre e se instale.

Não é resfriado
Os sintomas são bem distintos: 

na gripe, sentese indisposição, há 
febre, tosse, dores musculares e 
malestar; no resfriado, que pode 
ter como causa mais de 100 tipos 

fazer é vacinarse. Contudo, explica 
que é importante um trabalho que 
conscientize a população, pois ati
tudes simples no diaadia podem 
diminuir sensivelmente a chance de 
contágio. Terezinha concedeu en
trevista à vivasaúde, do Instituto 
Adolfo Lutz, em São Paulo.   

Tempos  de
gripe

Quais são os 
sintomas da gripe?
Terezinha de Paiva:  Febre alta (maior 
do que 38°C), dor de cabeça, cansa
ço excessivo, dor muscular, calafrios, 
tosse seca, dor de garganta e coriza. 
Crianças podem ter sintomas como 
náuseas, vômitos e diarreia. Em am
bos os casos, esses sinais geralmente 
aparecem 24 horas após o contágio.

Como diferenciá-la 
de um resfriado?
Terezinha: A gripe se caracteriza pela 
febre alta, dor no corpo e malestar ge
neralizado, sensações que o indivíduo é 
capaz de precisar exatamente quando 
começou. No resfriado, a febre é baixa 
ou até mesmo ausente. Na gripe, a febre 
e a dor no corpo podem persistir de três 
a cinco dias. A tosse e a fadiga poderão 
se prolongar por até duas semanas. Um 
simples resfriado é mais brando e ge
ralmente persiste de dois a quatro dias. 
É importante lembrar que os sintomas 
nos dois casos podem ser semelhantes, 
mas os vírus que os provocam são di
ferentes. A gripe é causada por 3 tipos 
de vírus: Influenza tipo A, B ou C. Já 
os principais responsáveis pelo resfria
do são os Rhinovirus (existem mais de 
100 tipos deles); o vírus da Parainfluen-
za (4 tipos); o Adenovírus (50 tipos); o 
Coronavírus (4  tipos humanos) e Vírus 
Respiratório Sincicial (VRS). Além des
ses, outros já foram identificados nesta 
década (Metapneumovírus, Bocavírus e 



�www.revistavivasaude.com.br viva saúde 33�www.revistavivasaude.com.br

TeMPOs de GRiPe

32 viva saúde 

m
a

t
e

r
ia

l
 a

d
a

p
ta

d
o
 d

o
 c

e
n

t
r

o
 d

e
 c

o
n

t
r

o
l

e
 

e
 p

r
e

v
e

n
ç

ã
o
 d

e
 d

o
e

n
ç

a
s
, d

o
s
 e

u
a
 (w

w
w

.c
d

c
.g

o
v

)

Quais são 
suas complicações?
Terezinha: Normalmente é uma do
ença autolimitada de evolução be
nigna, ou seja, num indivíduo sadio, o 
próprio sistema imunitário eliminará 
o vírus. Contudo vários fatores po
dem contribuir para que uma gripe 
possa virar uma pneumonia: os cui
dados da pessoa com seu estado ge
ral durante o quadro viral, indivíduos 
pertencentes a grupos de risco ou a 
demora em procurar atendimento 
médico. Complicações da gripe são 
decorrentes de infecções secundárias 
por bactérias, cuja principal delas é a 
pneumonia, podendo também ocor
rer otite, sinusite e desidratação. Uma 
atenção maior deverá ser dirigida aos 
portadores de doenças crônicas car
díacas, metabólica, asma e diabetes, 
que constituem os grupos de risco 
para complicações mais graves.

a pneumonia é mais comum 
em adultos ou crianças?
Terezinha: O risco é mais elevado a 
partir dos 60 anos de idade. No entan
to, é importante observar as crianças 
em função do aumento de relatos de 
casos fatais de doença respiratória as
sociada à gripe com quadro de pneu
monia secundária, tal como observado 
nos EUA a partir de 2003.

Quais são os principais 
sintomas da pneumonia?
Terezinha: Febre, tosse, dor no peito, 

tremores, respiração ofegante e acele
ração do pulso. Em alguns casos a con
firmação do diagnóstico só é possível 
pelo exame de raioX.

Como é seu 
tratamento e quais 
são as chances de cura?
Terezinha: No caso de pneumonia se
cundária por bactérias, o tratamento 
é realizado pelo uso de antibiótico. 
Quanto mais rápida for a procura por 
atendimento médico, que diagnosti
cará a pneumonia, maiores serão as 
chances de pronta recuperação. Após 
o uso de um antibiótico adequado, es
perase que ocorra melhora dos sinto
mas entre 48 e 72 horas. No caso de 
pneumonia aguda pelo próprio vírus 
Influenza, o que é raro, a situação é 
fatal, ou seja, não há cura.

e, para a gripe, qual é o 
tratamento adequado?
Terezinha: Como geralmente a gripe 
é uma doença de evolução benigna, 
recomendase a medicação sintomá
tica para o alívio da dor de cabeça e 
diminuição da febre, além de repouso, 
hidratação e alimentação leve. O uso 
de medicamentos como os antivirais 
(amantadina, rimantadina, oseltamivir 
e zanamivir), que deverão ser utiliza
dos somente sob orientação médica, 
destinase aos indivíduos do grupo de 
risco que apresentam maiores chan
ces de desenvolver complicações sé
rias quando acometidos pelo vírus da 
gripe. É preciso se conscientizar de 
que esse tipo de medicação apresenta 
vantagens e desvantagens, e sua uti
lização deve ser criteriosa. Somente 
um médico tem condições de avaliar 
de forma segura os benefícios para o 
paciente. Até mesmo o uso abusivo 
do ácido acetilsalicílico (AAS) deve ser 
evitado durante os quadros de gripe 
em função do aparecimento de algu
mas reações graves.

Como prevenir-se 
dessa doença?
Terezinha: A melhor forma é a vaci
nação anual. Mas também há estraté

gias simples que, se fossem seguidas 
por todos, poderiam diminuir em mui
to o contágio (veja o quadro acima).

Para quem é 
indicada a vacinação?
Terezinha: A partir dos seis meses 
de idade é possível se vacinar contra 
a gripe, porém os grupos prioritários 
são indivíduos maiores de 60 anos. A 
vacina também é indicada para ado
lescentes e adultos que apresentem 
doença pulmonar crônica (incluindo 
asma), doença cardiovascular (exce
to hipertensão), doença renal, hepá
tica, hematológica, diabetes, doenças 
imunossupressoras (como leucemia 
ou aids), que passaram por um tra
tamento prolongado pelo uso de 
aspirina, pacientes internados para 
tratamento de doenças crônicas, ou 
grávidas que irão dar à luz na pró
xima estação de Influenza. Podem 
também tomar a vacina adultos que 
desejam não contrair e não dissemi
nar a doença. Se a pessoa tem dúvi
das sobre seu estado de saúde no dia 
da vacinação, sugiro que procure seu 
médico para esclarecimentos.

para�evitar�o�contágio,�além�da�vacinação�é�preciso...

  
Quando é o momento 
de tomar a vacina?
Terezinha: Tão importante quanto sa
ber quem pode e deve tomála, é saber 
o momento correto de sua aplicação. 
Essa ocasião é definida pela Vigilância 
Epidemiológica do vírus da gripe, que 
sinaliza o pico de incidência da circula
ção do vírus na população e a sua ne
cessidade de proteção. Por exemplo, na 
região Sudeste do Brasil esse pico ocor
re nos meses do inverno. Assim, a cam
panha de vacinação contra o Influenza 
acontece em meados de abril (outono). 
Após a aplicação da vacina são neces
sários, no mínimo, 14 dias para a produ
ção dos anticorpos protetores.

Quem não pode se vacinar?
Terezinha: A vacina é desaconselhada 
para indivíduos que apresentam aler
gia grave a ovos de galinha. Isso por
que, atualmente, para sua produção 
em larga escala é utilizado esse tipo 
de alimento. Não podem ser vacina
das, também, pessoas com história de 
reação grave após receber a vacina. 
Juntamse a esse grupo aqueles que 
desenvolveram a Síndrome de Guillain
Barré (inflamação aguda com perda 
de mielina — ligada ao sistema nervoso 
central) no período de seis meses ante

o Rhinovírus C), aumentando o elenco 
dos responsáveis pelas viroses respira
tórias. O Influenza tipo A é o de maior 
impacto na saúde pública mundial e 
acomete todas as faixas etárias. 

Como acontece 
a transmissão?
Terezinha: Tratase de uma doença 
respiratória contagiosa de alto impac
to, isso é, infecta um grande número 
de indivíduos em um curto período de 
tempo. Mesmo antes da manifestação 
dos sintomas, o indivíduo já transmite 
o vírus para o ambiente por meio das 
secreções respiratórias. Uma pessoa 
infectada elimina os vírus ao tossir 
ou espirrar, que permanecem sus
pensos no ar na forma de partículas 
que se disseminam no ambiente pela 
ação das correntes de ar. Quando es
sas partículas são inaladas por outras 
pessoas, o contágio acontece. É impor
tante lembrar que as gotículas prove
nientes da tosse podem se depositar 
em superfícies porosas, teclados de 
computadores, maçanetas de portas, 
telefones, brinquedos etc. Ao serem 
manuseados, esses objetos atuam 
como fonte de disseminação e trans
missão da doença, principalmente 
quando são tocados com as mãos, que 
depois são levadas aos olhos, boca ou 
nariz. Ambientes fechados e aglome
rados também propiciam o contágio.

riores à data da administração da vaci
na e crianças menores de seis meses 
de idade. Quem estiver febril, doente 
moderada ou levemente deve aguar
dar melhora para ser imunizado.

Quais são os 
efeitos colaterais? 
Terezinha: À semelhança de outros 
medicamentos, a vacina contra a gri
pe pode apresentar efeitos colaterais: 
vermelhidão na pele, endurecimento e 
inchaço no local da aplicação, dor de 
cabeça, leve dor no corpo, malestar e 
dores musculares que tendem a desa
parecer entre um e dois dias. Porém 
atenção: se o indivíduo vacinado co
meçar a sentir coceira na pele, inchaço 
nos olhos, dificuldade em respirar ou 
engolir, deverá procurar imediatamen
te atendimento médico.

as crianças 
devem ser vacinadas?
Terezinha: A imunização é um método 
preventivo e impeditivo de complica
ções graves da doença. O Centro de 
Controle de Doenças dos EUA reco
menda a vacinação na faixa etária aci
ma de seis meses de idade. A princípio 
indicase a vacinação para crianças, 
desde que apresentem risco de compli
cações graves decorrentes da infecção 
pelo vírus, ou em função de doenças 
crônicas como asma, por exemplo.

ambientes�
fechados�facilitam�

o�contágio.�
evite�também�

tocar�maçanetas�
de�portas�e�

levar�as�mãos�
aos�olhos,�nariz�

ou�boca

CulTivaR bONs hábiTOs: Durma bem, esteja fisicamente ativo, administre  
seu estresse, tome bastante líquido e coma alimentos nutritivos.

eviTaR CONTaTO PessOal: Não fique muito próximo de quem está doente. E, quando  
você estiver gripado, mantenha distância das pessoas para protegêlas.

FiCaR eM Casa: Se possível, afastese do trabalho, da escola e das obrigações enquanto 
estiver doente. Essa é uma atitude preventiva que ajudará a não disseminar o vírus.

CObRiR a bOCa e O NaRiz: Quando for tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz.  
Essa atitude evita que as pessoas próximas fiquem expostas à gripe.

lavaR as MãOs: O cuidado ajuda na proteção contra os germes.

eviTaR TOCaR OlhOs, NaRiz e bOCa: Os germes muitas vezes se propagam quando  
uma pessoa toca algo que está contaminado e depois leva as mãos aos olhos, nariz ou boca.
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