FIQUE SABENDO
CAMPANHA CONTRA A GRIPE
A 19ª Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza
deste ano começou no dia 17 de abril e segue até o dia 26 de maio.
Ao todo, receberão a vacina 54,2 milhões de pessoas que integram
os grupos prioritários.
O público-alvo são crianças de seis meses a menores de cinco anos;
pessoas com 60 anos ou mais; trabalhadores de saúde; povos indígenas; gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto); população privada de liberdade; funcionários do sistema prisional e professores.
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O QUE É A GRIPE?
A influenza (gripe) é uma doença viral aguda causada pelo influenza que se
apresenta em três tipos: A, B e C, sendo que apenas os dois primeiros causam
doença com impacto relevante na saúde pública. O vírus da gripe do tipo A
sofre variações antigênicas mais freqüentes que o B e é o principal responsável
pelas epidemias mais graves.
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FORMAS DE TRANSMISSÃO
O vírus é transmitido aos indivíduos suscetíveis através das secreções respiratórias e se espalha facilmente de pessoa a pessoa. O período de transmissão é
de um a dois dias antes do aparecimento dos sintomas até sete dias depois.
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SINTOMAS
Após um período de incubação médio de dois dias (um a cinco dias), a doença
manifesta-se de modo abrupto com febre, mialgias, cefaléias, mal-estar, tosse
não produtiva, dor de garganta e rinite. Na maioria dos casos e na ausência de
complicações, a doença evolui entre três a sete dias. Tosse e mal-estar podem
persistir por mais de duas semanas (OMS).
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PREVENÇÃO
O Ministério da Saúde orienta a adoção de cuidados simples como medida de
prevenção para evitar a doença, como: lavar as mãos várias vezes ao dia; cobrir
o nariz e a boca ao tossir e espirrar; evitar tocar o rosto; não compartilhar objetos de uso pessoal; além de evitar locais com aglomeração de pessoas.

Fonte: portalarquivos.saude.gov.br

