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GRIPE

O que é a gripe ?
A gripe é uma doença aguda viral 

que afeta predominantemente as vias 
respiratórias.

Como se manifesta ?
No adulto manifesta-se por início sú-

bito de mal-estar, febre alta, dores mus-
culares e articulares, dores de cabeça e 
tosse seca.

Nas crianças, os sintomas dependem 
da idade. 

Nos bebés, a febre e prostração são as 
manifestações mais comuns. 

Os sintomas gastrointestinais (náu-
seas, vómitos, diarreia) e respiratórios 
(laringite, bronquiolite) são frequentes. 

A otite média pode ser uma compli-
cação frequente no grupo etário até aos 
3 anos.

Na criança maior os sintomas são se-
melhantes aos   adultos.

Como se transmite a gripe?
O vírus é transmitido através de partí-

culas de saliva de uma pessoa infetada, 
expelidas sobretudo através da tosse e 
dos espirros, mas também por contacto 
direto, por exemplo através das mãos

Como se evita a gripe
A gripe pode ser evitada através da 

vacinação anual. Evitar o contato com 
pessoas com a doença.

Quem deve ser vacinado?
Devem ser vacinadas as pessoas que 

têm maio risco de sofrer de complica-
ções depois da gripe:

n Pessoas com idade igual ou superior a 
65 anos.

n Doentes crónicos ou imunodeprimidos 
com 6  meses de idade 

n Grávidas 

Gripe  – Evite transmitir

Lave com 
frequência as mãos 

com agua e sabão 
caso não seja 

possível utilize 
toalhetes.

A vacina  contra a gripe é gratuita no 
Serviço Nacional de Saúde para pessoas 
com idade igual ou superior a 65 anos.

Em caso de dúvida
Contate o seu Médico Assistente

Vacina da gripe
A vacinação anual contra a gripe é a 

melhor forma de prevenir a doença. Em 
75% dos casos pode evitar que se con-
traia a doença e nos restantes casos per-
mite diminuir a gravidade e mesmo a   
mortalidade.

A vacina é segura?
As diferentes vacinas disponíveis em 

Portugal são inativadas. Por essa razão, 
não provocam gripe na pessoa que re-
cebe a vacina.  

A proteção inicia-se aproximada-
mente 15 dias após a vacina e persiste 
alguns meses.

 

Reacções pós-vacinais:
A reação mais frequente é o endureci-

mento no local da picada. 
Podem também aparecer mal-estar, 

febre ou dor muscular nas 24-48 horas a 
seguir à vacina.

O que fazer em caso de reacção?
Em caso de edema local ou endureci-

mento aplicar gelo. 
Em caso de febre  pode tomar 

Paracetamol  (ben-u-ron).
               

Ao espirrar 
ou tossir proteja 
a boca com um 
lenço de papel 

ou com o antebraço; 
não utilize as mãos.

Use lenços de papel 
de utilização única 
(deite nos sanitário 
ou no lixo comum)


