
Governo anuncia data de início da 

campanha de vacinação contra a gripe 

As vacinas estarão disponíveis a partir de dia 28, veja 

quem deve se vacinar. 

O governo brasileiro anunciou na manhã dessa quarta-feira, a campanha de vacinação 

contra gripe. As vacinas estarão disponíveis nos postos de saúde a partir do dia 28 de abril 

para todas as idades. Já nas redes privadas, além das vacinas trivalentes, também são 

disponibilizadas as tetravalentes. 

A Influenza, popularmente conhecida como gripe, é causada por um vírus que ataca 

o sistema respiratório e que, após um curto período de tempo, apresenta sintomas como: 

coriza, febre, fadiga, dores no corpo e entupimento das vias nasais. Uma de suas 

consequências é o enfraquecimento do sistema imunológico deixando o corpo mais 

vulnerável a outras doenças.  

O primeiro possível caso da doença aconteceu na Grécia e foi identificado por 

Hipócrates em 420 A.C. Um registro mais recente foi o da gripe espanhola, em 1918, que 

matou cerca de 50 milhões de pessoas e foi considerado uma pandemia, porem o vírus ainda 

não tinha sido reconhecido. 

  A variação mais comum do vírus que causou a epidemia de 2009 no Brasil é a H1N1. 

O país foi alvo dessa doença que matou milhares de brasileiros deixando todos assustados. 

Essa epidemia ficou conhecia como Gripe Suína por ter atingido também os porcos, isso 

ocorre porque esses animais possuem uma anatomia muito similar à nossa. Porém é 

importante ressaltar que apesar dos porcos estarem contaminados com o vírus, isso não 

impede o consumo da carne já que no cozimento da mesma o vírus é eliminado graças a alta 

temperatura a que é submetido. A grande propagação da doença fez com que o governo 

brasileiro decretasse estado de calamidade pública. O gráfico abaixo mostra uma pesquisa 

realizada em 2016 pelo Jornal O Globo que indica o número de mortes por H1N1 desde a 

epidemia de 2009. 



 

Jornal O Globo, 17/06/2016 

 

A doença pode ser identificada pelo início de dores nas articulações, tosse com 

catarro, seca, forte ou leve, calafrios, desidratação, fadiga, febre, mal-estar, perda de apetite, 

dor de cabeça, dor de garganta. A partir do início da contaminação, como não existe remédio 

para o vírus, a melhor opção é o repouso e o tratamento dos sintomas. Alguns remédios são 

receitados pelos médicos como: anti-inflamatórios que são indicados para as possíveis 

inflamações, analgésicos para tratar as dores e os antipiréticos para tratar a febre. 

A melhor maneira de prevenção é a vacina que deve ser tomada todos os anos, graças 

à grande variação do vírus. Ela é indicada para pessoas com mais de 6 meses de vida e as que 

têm mais risco de infecções respiratórias. É contraindicada para pessoas com alergias graves 

a ovo de galinha ou algum composto da vacina. São disponibilizadas duas variações da 

vacina, a trivalente e a quadrivalente.  

A trivalente imuniza contra os dois tipos de influenza A (H1N1 e H3N2) e um tipo 

de B, serve para crianças e para adultos. Existe também a trivalente disponível nos postos de 

saúde, que é feita pelo Ministério da Saúde e é produzida no Brasil pelo Instituto Butantã. A 

tetravalente é licenciada pela ANVISA no país para crianças maiores de 3 anos e para adultos  

Uma dúvida é bastante presente em relação à vacinação, se é possível e recomendado 

tomar a trivalente e a tetravalente e se a imunização é mais eficaz com esse processo. A 

trivalente possui 2 tipos da A e um tipo na B e a tetravalente tem os mesmos da A, porem 



possui mais vírus da B, por isso é interessante receber uma dose da tetravalente para aumentar 

a cobertura. E essa deve ser feita após 4 semanas da trivalente. 

Com a epidemia de 2009, diferentes lugares com grande circulação de pessoas 

adotaram o álcool gel como maneira de prevenir a disseminação do vírus. Essa medida 

continua até hoje sendo implementada na tentativa de que não aconteça algo do porte da 

epidemia de 2009. Além do álcool gel, máscaras higiênicas também foram adotadas por 

muitas pessoas com o mesmo objetivo. 

COLUNA DE CURIOSIDADES SOBRE A INFLUENZA 

 Quando alguém espirra, são lançados cerca de 5 milhões de vírus no ar a uma 

distância de 5 metros. 

 O nariz vermelho ocorre por causa do contra-ataque do sistema imunológico ao vírus 

invasor. 

 Apenas 1% dos infectados pelo vírus morre. 

 Em cavalos, os sintomas são os mesmos: febre, perda de apetite, inflamação da 

garganta. Recuperação: 1 a 2 semanas. 


