
GRIPE



ELA CHEGA DE FORMA SILENCIOSA, 
ÀS VEZES COM ALGUNS ESPIRROS OU 
UM LEVE MAL-ESTAR. E DE REPENTE A

GRIPEJÁ SE INSTALOU NO NOSSO 
ORGANISMO

Segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), estima-se que, 
todos os anos, a gripe comprometa 
a saúde de 3,5 milhões de pessoas, 
levando a óbito cerca de 500 mil 
em todo o mundo.



CONTÁGIO
O VÍRUS INFLUENZA É TRANSMITIDO POR TOSSE, 

ESPIRRO OU FALA DA PESSOA CONTAMINADA

NO INVERNO
Geralmente ficamos mais vulneráveis à gripe.
Nosso sistema respiratório é coberto 
por uma mucosa cilicada, cuja função 
é varrer os invasores para fora.
Este sistema de defesa fica comprometido no frio, 
facilitando o contágio.



GRIPE OU 
RESFRIADO?

• VÍRUS INFLUENZA A, B & C

• SINTOMAS MAIS AGRESSIVOS

• FEBRE ALTA (ACIMA DE 38ºC)

• EM MÉDIA 1 A 2 SEMANAS

• SINTOMAS RESPIRATÓRIOS APARECEM DEPOIS DO PERÍODO DE FEBRE

• RINOVÍRUS, CORONAVÍRUS, PARAINFLUENZA E O SINCICIAL RESPIRATÓRIO (VSR)

• ACOMETE MAIS AS CRIANÇAS

• SINTOMAS MAIS BRANDOS

• FEBRE MENOS COMUM, TEMPERATURAS MAIS BAIXAS

• EM MÉDIA 4 DIAS

APESAR DOS 
SINTOMAS SEREM 
MUITO PARECIDOS, 
OS VÍRUS DA GRIPE 
E O VÍRUS DO 
RESFRIADO SÃO 
DIFERENTES.

B A vacina contra a gripe não imuniza contra resfriado, pois são vírus diferentes.



PROTEJA-SEEvite lugares fechados 
e aglomerações, 
eles são ambientes ideais 
para a concentração de vírus

Lave sempre as mãos com água 
corrente e sabão, principalmente 
antes das refeições

Evite estresse, dê prioridade ao sono 
e faça exercícios físicos regularmente. 
Isso ajudará a manter sua imunidade alta

Evite ir ao pronto-socorro ao menos que você 
realmente precise. Estes lugares são ideais 
para a transmissão da gripe, especialmente 
pela grande quantidade de pessoas doentes 

Lave o nariz com 
soro fisiológico para retirar 
a poluição e eventuais invasores

Beba bastante água, 
no mínimo 2l ao dia, 
isso ajuda a evitar infecções

Mantenha uma alimentação saudável, 
priorizando frutas que contenham grande 
quantidade de vitamina C, como: morango, 
abacaxi, caju, tangerina, laranja, limão e acerola. 
Alimentos que contenham zinco e ômega 3 
também são bem-vindos, como: carne bovina, 
frango, fígado, frutos do mar, cereais integrais 
e semente de abóbora 



VACINAA VACINA CONTRA A GRIPE É GRATUITA 
E PODE SER ENCONTRADA NOS POSTOS DE SAÚDE. 
TODAS AS PESSOAS A PARTIR DE SEIS MESES 
DE IDADE JÁ PODEM TOMAR A VACINA 
PARA PREVENÇÃO DA INFLUENZA.

Como algumas pessoas que estão mais propensas a contrair 
o vírus  influenza, elas têm prioridade para receber a vacina. 
São elas: idosos a partir dos 60 anos, gestantes ou mulheres 
em período de puerpério, crianças de seis meses a cinco anos 
de idade, trabalhadores da saúde, portadores de doenças 
crônicas, transplantados e indígenas.
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