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� Acorda cansado e dói-lhe a garganta, tem dores no corpo, calafrios e
febre. Sente-se debilitado e com um grande mal-estar. Possivelmente
tem gripe, uma doença viral que se transmite pessoa a pessoa. A época
da gripe surge no inverno, quando o frio, o tempo seco permite ao vírus
sobreviver fora do corpo enquanto que o tempo obriga as pessoas a per-
manecer em locais fechados, aumentando o risco de exposição ao vírus.
Durante esta época, cerca de 20% das pessoas têm gripe.

O que é a gripe?
Quando fica com gripe, um vírus infeta o seu nariz, a garganta e as vias
aéreas, que se tornam tumefactas e inflamadas. Os sintomas surgem cerca
de 1 a 4 dias depois. A maior parte das pessoas começa a sentir-se melhor
após alguns dias, mas os idosos e as pessoas com outros problemas de saú-
de podem adoecer gravemente. Nestas pessoas, a gripe pode complicar-se
com pneumonia, encefalite e levar mesmo à morte.
Atualmente há dois tipos de vírus da gripe: A e B. O tipo A tem dois sub-

tipos, que têm sintomas distintos. Há ainda um tipo C, mas este causa ape-
nas uma forma ligeira de doença e não se dissemina com a facilidade dos ti-
pos A e B. Pode ter-se gripe mais do que uma vez por ano, porque surgem
sempre novos vírus que podem alterar-se de uma época para a outra.

Quais são os sintomas?
A gripe causa febre, calafrios, dores musculares, dor de garganta, tosse
seca, fraqueza muscular, fadiga, perda de apetite, náuseas, pingo no nariz
e ardor nos olhos.

Há algum tratamento para a gripe?
O seu médico pode fazer-lhe um teste para determinar o tipo de gripe que
tem e pode optar por lhe prescrever um antiviral para encurtar a sua
doença num dia ou dois. Os antibióticos, que matam bactérias, não ma-
tam vírus e, portanto, não se usam para tratar a gripe.
Geralmente, deve fazer repouso e beber bastantes líquidos. Tanto os

adultos como as crianças podem tomar medicamentos, como o paraceta-
mol, para a febre, dores musculares e outras dores. No caso das crianças
ou adolescentes que tenham sintomas de gripe não lhes deve dar aspirina
sem primeiro falar com o seu médico. Isto porque nos jovens, a aspirina
pode causar um problema grave chamado «síndrome de Rye». 
Grip
Como se pode evitar ter gripe?
Geralmente, o vírus transmite-se por gotículas que estão em suspensão
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no ar em consequência da tosse, espirros e do ato de falar, mas a infeção
também é possível através do contacto com objetos, como os puxadores
das portas, que alguém com gripe tenha tocado. Lavar frequentemente as
mãos, mantê-las afastadas do nariz e da boca e permanecer afastado das
pessoas que têm gripe são as melhores maneiras de obter proteção.
Muitas pessoas optam por tomar a vacina da gripe, a qual além de a

evitar, impede, sobretudo, as complicações que ela pode causar. A vacina
é feita de forma diferente em cada ano, tendo em consideração os vírus
que são prováveis nesse ano. Não se fica com a doença em consequência
da vacina. Funciona criando anticorpos, que ajudam o organismo a pro-
teger-se dos vírus.
As pessoas que têm maior risco de gripe devem ser vacinadas anual-

mente. Este grupo é constituído pelos que têm mais de 65 anos, os que
estão institucionalizados, os profissionais de saúde e as pessoas com doen-
ça pulmonar crónica (por exemplo, asma, enfisema, fibrose quística, tu-
berculose ou bronquite crónica), doença renal ou cardíaca, diabetes mel-
litus, anemia grave, cancro e os imunodeprimidos.
A melhor altura para tomar a vacina é nos meses de outubro e novem-

bro e deve-se ter em conta que ela demora cerca de duas semanas a co-
meçar a atuar. No entanto, pode fazer-se a injeção em qualquer altura da
época da gripe. A maior parte das pessoas não faz qualquer reação à vaci-
na, mas cerca de uma em cada quatro apresentam vermelhidão e tumefa-
ção no local da injeção onde é dada a vacina. Um número pequeno tem
febre, calafrios, cefaleias e dores musculares durante alguns dias.
As pessoas que têm alergia aos ovos não devem ser vacinadas, a menos

que a vacina lhes seja recomendada pelos médicos e dada sob sua supervi-
são. Estas precauções são necessárias porque o vírus da vacina cresce em
meio com ovo, que pode não ser completamente eliminado da vacina. 
No nosso país, a vacina é gratuita para todas as pessoas com idade

igual ou superior a 65 anos e além das farmácias está disponível nos cen-
tros de saúde, não necessitando de receita médica ou de guia de trata-
mento para ser administrada nem de pagamento de taxa moderadora.
Para se vacinar basta que se apresente nos serviços de vacinação, à seme-
lhança do que sucede com as vacinas do Programa Nacional de Vacina-
ção. 
Os fármacos antivirais também podem ser usados para prevenir a gri-

pe, mas podem causar efeitos colaterais (por exemplo, alterações do
sono, tremores, depressão e até agravamento da asma.
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Esta informação não substitui a consulta do seu médico

Gripe

Para mais informações sobre
gripe:

Centro Nacional da Gripe
Instituto Nacional de Saúde 
Dr. Ricardo Jorge
Av. Padre Cruz
1649-016 Lisboa
www.insarj.pt

Observatório Nacional de Saúde
http://www.onsa.pt

Direcção-geral da Saúde
http://www.dgsaude.pt

American Lung Association
61 Broadway, 6th floor
New York, NY 10006
212-315-8700
http://www.lungusa.org/diseases/
luninfluenz.html 

Centers for Disease Control and 
Prevention
http://www.cdc.gov/ncidod/diseases/
flu/fluinfo.htm 

MEDLINEplus, National Library of
Medicine
National Institutes of Health
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus
/influenza.html 

World Health Organization
http://www.who.int/health_topics
/influenza/en


