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A gripe é uma doença 

contagiosa resultante da 

i n feção do t rato 

respiratório pelo vírus 

influenza.  

O vírus da gripe     

transmite-se facilmente 

de pessoa para pessoa 

através das gotículas 

emitidas com a tosse ou 

os espirros. A inalação 

dessas gotículas através 

do nariz ou garganta 

permite a entrada do 

vírus no organismo.  

Fique a saber mais sobre 

a  gripe este mês! 
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Sintomas 

No adulto, a gripe manifesta-se por início súbito de mal-estar, febre 

alta, arrepios, dores musculares, dores de cabeça e tosse seca. 

Pode ainda ocorrer inflamação dos olhos ou da garganta, nariz 

entupido e espirros. Nas crianças, a prostração e os sintomas 

gastrointestinais (náuseas, vómitos, diarreia) são frequentes.  

Na gripe sem complicações, a doença aguda geralmente resolve-se ao fim de cerca 

de 5 dias e a maioria dos doentes recupera em 1-2 semanas. Porém, em algumas 

pessoas, os sintomas de fadiga podem persistir várias semanas. 

 

Gripe ou Constipação? 

A gripe é muitas vezes confundida com a constipação, embora esta ultima seja uma 

infeção muito mais frequente e de menor gravidade. 

 

Tratamento 

Habitualmente, a gripe é tratada com medicamentos para o alívio dos sintomas 

(analgésicos, antipiréticos, descongestionantes nasais, etc). Em casos específicos, 

nomeadamente em doentes com alto risco de complicações, poderão ser utilizados 

medicamentos antivirais que bloqueiam a multiplicação dos vírus responsáveis pela 

gripe. 

Os antibióticos são ineficazes contra a infeção viral mas podem ser prescritos se surgir 

uma infeção bacteriana secundária à gripe.  

Porto com  +   Saúde * ACeS Porto Ocidental * Nº 35 * outubro 2014                                                         Pág. 1 

Sintomas Constipação Gripe 

Febre Raramente Elevada; durante 3-4 dias 

Dor de cabeça Raramente Forte 

Dor no corpo Ligeira Frequente; por vezes intensa 

Fadiga, fraqueza Ligeira Pode durar 2-3 semanas 

Exaustão Nunca Intensa 

Nariz entupido Frequentemente Por vezes 

Espirros Frequentemente Por vezes 

Garganta inflamada Frequentemente Por vezes 

Tosse, "peso" no peito Ligeira a moderada; tosse seca Frequente; pode tornar-se grave 

Complicações Congestão nasal, dor de ouvidos Bronquite, pneumonia 

Prevenção Nenhuma Vacinação anual 

Tratamento Alívio temporário dos sintomas Antivirais (casos específicos) 
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Prevenção - Vacina  da gripe 

A principal medida de prevenção da gripe é a vacinação. A 

vacinação deve ser repetida anualmente e deve ser feita 

especialmente nos grupos de risco, nos quais a gripe pode 

levar a complicações graves . 

 

Em caso de gripe, como proceder?   

Cuide de si: 

- Contacte o seu médico assistente, se for portador de doença crónica ou prolongada. 

- Fique em casa, em repouso, e evite mudanças de temperatura. Não se agasalhe 

demasiado. 

- Ingira muitos líquidos (água, sumos) e mantenha a alimentação. 

- Se tiver febre pode tomar paracetamol (mesmo as crianças). Não dê ácido 

acetilsalicílico às crianças. Se está grávida ou amamenta não tome medicamentos sem 

antes falar com o seu médico. 

- Não tome antibióticos sem recomendação médica. Não atuam nas infeções virais, não 

melhoram os sintomas, nem aceleram a cura. Pode não ser aconselhável tomar 

medicamentos para a tosse. 

- Utilize soro fisiológico para desentupir/descongestionar o nariz. 

- Se vive sozinho, e especialmente se for idoso, peça a alguém que lhe telefone 

regularmente, para saber se está bem.  

 

Evite transmitir a gripe: 

- Reduza, na medida do possível, o contacto com outras pessoas. 

- Lave frequentemente as mãos com água e sabão. Caso não seja possível, utilize 

toalhetes. 

- Use lenços de papel de utilização única (deite nos sanitários ou no lixo comum). 

- Ao espirrar ou tossir, proteja a boca com um lenço de papel ou com o antebraço. Não 

utilize as mãos. 

Em caso de dúvida 

contacte o seu 

m é d ic o  e /o u 

enfermeiro de 

família! 

Vacina contra a gripe 

 

Quem deve ser vacinado: 

Indivíduos com 65 e mais anos de idade, principalmente se residirem em instituições, e todas as  

pessoas que sofram de doenças crónicas dos pulmões, do coração, dos rins e do fígado, diabetes ou outras       

doenças que causem diminuição da resistência às infeções. 

 

Quando deve ser feita a vacinação? 

Deve ser feita todos os anos, preferencialmente entre Outubro e Dezembro, podendo, no entanto, ser administrada 

durante o  Outono/Inverno.  

 

A vacina dá proteção a longo prazo?  

Não. Uma vez que o vírus sofre alterações frequentes que o transformam num organismo diferente, a vacinação 

deve também ser repetida anualmente para poder ser eficaz.  


