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GRIPE A 
 
O vírus da gripe A (H1N1) é um novo vírus, contra o qual os seres humanos não têm defesas naturais, 
sendo por isso susceptíveis, e para o qual ainda não existe uma vacina disponível. Nesta fase, isto 
obriga a que tenham de ser tomadas várias medidas de prevenção, para impedir a propagação do vírus. 
 
O vírus transmite-se de pessoa para pessoa, principalmente, pela inalação de gotículas de saliva 
espalhadas durante a fala, tosse ou espirros de um infectado, mas também pelo contacto físico com 
objectos ou superfícies contaminados (mesa, talheres, maçaneta de uma porta, etc.), através das mãos 
contaminadas, quando levadas à boca, ao nariz ou aos olhos, pois o vírus pode permanecer vivo sobre 
uma superfície durante 2 a 14 horas.  
 
O período de incubação varia habitualmente entre um e quatro dias. Uma pessoa doente é contagiosa 
enquanto tiver sintomas. Em geral considera-se que um doente é contagioso desde um dia antes dos 
primeiros sintomas e nos sete dias seguintes. Nas crianças, o período de contágio parece ser um pouco 
maior, até 10 dias após o aparecimento dos primeiros sintomas da doença.  
 
Os sintomas da infecção por H1N1 são semelhantes aos de qualquer outra gripe, incluindo febre 
elevada (temperatura rectal geralmente >= 39 ºC) e de início súbito, mialgias (“dores musculares” ou 
“dores no corpo”), tosse, espirros, odinofagia (”dores de garganta”), cefaleias (“dores de cabeça”) e, às 
vezes, vómitos e diarreia.  
 
Na maioria dos casos a doença resolve-se por si, sem necessidade de medidas extraordinárias, tal 
como acontece com a gripe que enfrentamos todos os Invernos. No entanto, algumas pessoas são mais 
vulneráveis e podem sofrer complicações provocadas por esta doença, como otite média aguda, 
sinusite, pneumonia ou septicemia. Os principais grupos de pessoas sujeitas a estas complicações da 
doença são: 
• Grávidas. 
• Crianças com menos de 5 anos, principalmente com menos de 2 anos. 
• Pessoas com uma doença crónica, seja do coração, do pulmão, do rim, do fígado, hormonal ou 

neurológica. 
• Pessoas com imunodepressão, seja devido a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (VIH), 

seja por estarem a fazer alguma medicação que diminua as defesas, como a quimioterapia. 
• Pessoas com obesidade. 
 
Se alguém adoecer, deve limitar o contacto com outros, deve ficar em casa durante uma semana ou até 
estarem sem qualquer sintoma há pelo menos 24 horas (para as crianças há quem defenda 10 dias). 
 
A maioria das pessoas com gripe A só necessita de terapêutica sintomática. As pessoas com factores 
de risco ou as pessoas com agravamento da doença podem necessitar de terapêutica específica, com 
oseltamivir (Tamiflu®) ou zanamivir (Relenza®). 
 
Existem testes específicos para confirmar a existência da doença. Devem fazer estes testes as pessoas 
doentes que pertencem a um grupo de risco ou aquelas em que a doença se torna mais grave e exige o 
internamento hospitalar.  
 
Tal como para a gripe sazonal, a vacina para a gripe A será provavelmente a melhor medida de 
prevenção. Infelizmente, ainda não temos vacinas disponíveis para todos os que têm indicação para 
serem vacinados, mas as crianças entre os 6 e os 24 meses passaram a ser considerados como um 
grupo prioritário. Apesar disso, têm que ser utilizadas outras medidas preventivas para controlar a 
doença. As principais medidas para combater a transmissão do vírus são: 
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- Evitar espaços com grande aglomerado de pessoas, nomeadamente hospitais, centros de saúde, 
centros comerciais, cinemas e outros; 
- Cobrir a boca e o nariz quando se tosse ou espirra, com um pano que é colocado no lixo de seguida; 
- Lavar as mãos com frequência, com água e sabão, e obrigatoriamente após tossir ou espirrar; 
- Evitar tocar com as mãos no nariz, boca e olhos. 
 
O uso de máscaras não é recomendado no caso de pessoas que não pertencem aos grupos de maior 
risco, seja em casa ou na comunidade. Para aqueles que pertencem a grupos de risco o uso de uma 
máscara respiratória é recomendado em casa, se houver algum familiar doente, ou na comunidade, se 
existirem vários casos de doença nessa área. Em caso de infecção, existem medicamentos que podem 
atenuar os sintomas e encurtar a duração da doença, como o oseltamivir (Tamiflu®) e o zanamivir 
(Relenza®). A duração do tratamento deve ser de cinco dias. Estes medicamentos podem ter alguns 
efeitos secundários, em especial vómitos ou diarreia. 
 
Esta medicação também é dada a pessoas pertencentes aos grupos de risco que tiveram contacto com 
algum doente confirmado. Em caso de dúvidas, fale com o pediatra assistente ou contacte a linha 
Saúde 24 (808 24 24 24). 
 
Dificuldade respiratória, vómitos persistentes, prostração, pele arroxeada, recusa alimentar ou 
persistência da febre durante mais de quatro dias, sugerem complicações pelo que deve pedir ajuda 
médica imediatamente! 

RECOMENDAÇÕES AOS PAIS 
• Estar atento aos sintomas gripais - febre alta, de início súbito, dores no corpo, tosse, nariz entupido, 

dor de garganta, arrepios, fadiga, vómitos ou diarreia. 
• Evitar as urgências hospitalares e ligar para a Linha de Saúde 24 (808 24 24 24) ou para o Pediatra 

Assistente. 
• Manter em casa uma reserva de paracetamol, toalhetes desinfectantes, máscaras de protecção. 
• Uma criança com febre tem de ficar em casa. 
• A escola deve ser avisada, no caso de um diagnóstico de gripe. Tome nota do nome e telefone da 

pessoa a avisar. 
• Restringir as visitas de pessoas com sintomas gripais. 
• Consultar o Pediatra Assistente para avaliar a necessidade de vacinar ou não as crianças contra a 

Gripe A (as primeiras vacinas estarão disponíveis em Outubro de 2009, para os grupos de risco 
(ainda não definidos pela Comissão Técnica de Vacinação) 

• Cabe aos pais informar os responsáveis da escola acerca das fragilidades dos seus filhos, 
sinalizando problemas respiratórios, diabetes, alergias a medicamentos ou qualquer outra patologia 
que possa condicionar o estado geral de saúde. 

• É importante ensinar as crianças a tossir e espirrar para o antebraço ou para um lenço de papel, que 
deverá ser deitado fora, depois de utilizado. 

• A lavagem das mãos deve ser adoptada pelas crianças como rotina, antes de saírem de casa e 
quando regressarem da escola. 

• Os espaços abertos, como jardins ou parques, devem ser preferidos, relativamente aos locais 
fechados, com pouca circulação de ar. 

• Em Portugal, 30% das crianças têm excesso de peso e a obesidade é um dos factores de risco, em 
matéria de gripe. Nunca é tarde para adoptar hábitos de alimentação saudável - a típica dieta 
mediterrânica. 

 
ESCOLA 
Salas de isolamento em todas as escolas! 
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Em cada escola haverá uma sala destinada a acolher os alunos que apresentem sintomas gripais. Esta 
sala deve ter uma cadeira ou um sofá confortável e deverá estar próxima de uma casa de banho. Aí 
haverá antipiréticos, máscaras de protecção e água. 
Sempre que for detectado um caso suspeito, será observado o seguinte procedimento: 
• O aluno é acompanhado por um adulto, assinalado no plano de contingência, até à sala de 

isolamento. Um funcionário deve desinfectar o local em que se encontrava o doente. 
• É medida a temperatura e administrado paracetamol, em caso de febre. 
• O responsável liga para a Saúde 24 (808 24 24 24) e informa os pais/encarregados de educação. 
• De acordo com as indicações dos técnicos, o doente vai para casa com os pais/encarregado 

de educação ou é acompanhado a uma unidade de saúde. Em quaisquer dos casos, a criança 
com suspeita de gripe A NÃO deve utilizar os transportes colectivos. 

 
Quando pode a criança voltar à escola? 
Se gripe A confirmada, a criança só pode voltar à escola após sete dias e se não tiver manifestações 
clínicas! 
Se a criança não teve gripe A (caso suspeito mas não confirmado), só pode voltar à escola antes de 
sete dias com declaração/atestado médico. 
 
O que guardar na mochila? 
• Garrafa de água (os bebedouros estarão selados)  
• Lenços de papel (usar uma vez e deitar fora)  
• Toalhetes desinfectantes (para usar sempre que não for possível lavar as mãos com sabão)  
• Um iogurte, uma sandes e uma peça de fruta (uma alimentação equilibrada - variada e rica em 

vitaminas - é fundamental para enfrentar o vírus)  
• O contacto mais imediato dos pais ou encarregado de educação  
 
ORIENTAÇÕES PARA OS DIFERENTES GRUPOS ETÁRIOS 
Dos 0 aos 3 anos (creches e infantários) 
• O chão das salas tem de ser lavado com frequência, ao longo do dia. Para os mais pequenos, este 

é um grande foco de contágio, já que, num ápice, levam as mãos directamente do chão à boca. 
• As vulgares "piscinas de bolas" e alguns brinquedos, como os peluches, difíceis de lavar, não 

podem ser utilizados. 
• Todos os brinquedos têm de ser lavados com detergente, pelo menos uma vez por dia. 
• Os adultos devem desinfectar as mãos após assoarem uma criança. 
• Em cada sala, tem de haver um caixote do lixo, de metal, accionado a pedal, só para os lenços 

usados. 
• Os brinquedos são separados por caixas: limpos e sujos. 
• Durante a sesta, as camas devem ser mantidas a um metro de distância. 
• Deverá ser dada preferência às actividades ao ar livre. 
• As salas devem ser arejadas com frequência. 
 
Dos 3 aos 6 anos (pré-escolar) 
 
• As crianças devem ser ensinadas a lavar as mãos, sempre que mexerem na boca, olhos ou nariz. 
• Proibição de partilhar objectos, como os lápis de cor. 
• Não deixar as crianças pôr objectos na boca, como legos ou pincéis. 
• No refeitório, as mesas e as cadeiras são limpas, após cada utilização. 
• A lavagem regular dos brinquedos será transformada numa actividade lúdica, com a participação de 

todos. 
• Em cada sala, haverá um caixote do lixo, de metal, accionado a pedal, só para os lenços usados. 
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• No ginásio, os colchões, bolas e restante material desportivo são desinfectados, no final das aulas. 
• Os alunos aprendem nesta idade a usar lenços de papel, de utilização única, e a tossir e espirrar 

com o antebraço à frente da boca. 
• Evitar a partilha de copos e talheres, que devem ser embalados individualmente. 
 
Dos 6 aos 10 anos (1º ciclo) 
• As portas da sala de aula têm de manter-se abertas, para evitar o contacto com a maçaneta. Se tal 

não for possível, deve ser sempre o mesmo adulto a abrir e a fechar a porta. 
• O computador e o rato devem ser limpos, regularmente, com desinfectante e toalhete. 
• Convém evitar os trabalhos de grupo. 
• Há que promover a alimentação saudável: variada e rica em legumes e frutas. 
• As actividades desportivas devem ser programadas de forma a envolverem pouco contacto físico. 
• Impõe-se desinfectar a área de trabalho, sempre que uma turma muda de espaço. 
• As carteiras serão dispostas em fila, à distância de um metro. 
• Em cada sala, haverá um caixote do lixo, de metal, accionado a pedal, só para os lenços usados. 
 
Dos 10 aos 17 anos (2º e 3º ciclos) 
• No refeitório ou no bar, os alunos devem aguardar a sua vez em fila indiana. 
• Em cada sala, haverá um caixote do lixo, de metal, accionado a pedal, só para os lenços usados. 
• Cada aluno desinfectará a sua área de trabalho, com a ajuda do professor, quando mudar de sala. 
• São desaconselhados os aglomerados em locais fechados. 
• O computador e o rato têm de ser limpos regularmente, com desinfectante e toalhete. 
• Os equipamentos desportivos manuseáveis têm de ser desinfectados, entre cada aula.  
• Proibição da partilha de copos e talheres, que devem ser embalados individualmente. 
• Os alunos devem ser sensibilizados para a prevenção do contágio e alertados para os sintomas. 
• Planear os trabalhos de grupo de forma a minimizar o contacto (via internet). 
 
TRANSPORTES PARA A ESCOLA 
Nos transportes camarários, de uso exclusivo das escolas, é importante que cada criança ocupe sempre o mesmo 
lugar. Desta forma, reduz-se o contágio e facilita-se o controlo da epidemia.  
Nos transportes públicos, é importante seguir todas as regras de contenção da epidemia (cuidado ao espirrar, 
tossir, etc.) e evitar estar muito próximo das outras pessoas. À saída do autocarro deve lavar-se as mãos ou 
desinfectá-las com uma substância alcoólica.  
Ao mínimo sinal de gripe, a ordem é deixar de andar de transportes colectivos. Sempre que possível, e nas 
alturas de pico da epidemia, é preferível que os alunos vão para a escola a pé ou em viatura particular. 
 
PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE A GRIPE A (H1N1): 
• Se o meu filho tiver uma “pontinha” de febre, pode ir à escola? Não! Em caso de doença, a 

criança não deve ir à escola para não contagiar os colegas, deve manter-se em casa durante sete 
dias, ou até que os sintomas desapareçam, caso estes perdurem. Se o seu filho ficar doente, a 
escola deve ser avisada.  

• Como é que o meu filho pode apanhar a gripe A na escola, no ATL ou no ginásio? Através de 
transmissão directa, pessoa a pessoa, através da inalação de gotículas de saliva espalhadas 
através da tosse ou do espirro de indivíduos doentes. Ou por transmissão indirecta através das 
mãos, quando levadas à boca, ao nariz ou aos olhos, após contacto com objectos ou superfícies 
contaminados com gotículas de saliva ou secreções nasais de pessoas doentes com gripe A. Não 
existe transmissão através da água ou dos alimentos.  

• O que é que o resto da família deve fazer se um dos elementos contrair a gripe A? O doente 
deve cumprir as recomendações que lhe são transmitidas pelos serviços de saúde. Os coabitantes 
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deverão estar particularmente atentos ao aparecimento de sintomas. O doente deverá permanecer 
em casa até sete dias após o início dos sintomas ou mais tempo se a febre persistir e manter-se 
afastado dos restantes elementos da família. Sobretudo, se estes pertencerem aos grupos de risco: 
crianças com menos de cinco anos, grávidas e doentes crónicos. O doente deve cumprir sempre as 
medidas de higiene e etiqueta respiratória e, se necessitar de deslocar-se a zonas comuns ou 
contactar a menos de um metro com outras pessoas, é aconselhável o uso de máscara.  

• Se o meu filho adoecer, posso ficar em casa? Sim, tem direito a faltar ao trabalho para prestar 
assistência à família e a remuneração é equivalente a 65 por cento do ordenado bruto, a partir do 
quarto dia, se for até 30 ou 15 dias por ano, se a criança for menor de 12 anos ou portadora de 
deficiência ou doença crónica; ou durante um período de hospitalização.  

• E se a escola fechar? Os pais têm direito a prestar assistência à família ou a requerer baixa médica 
durante esse período. A remuneração é de 65 por cento do ordenado bruto a partir do quarto dia. 
Será a escola que preencherá um formulário e comunica à Segurança Social os nomes dos 
funcionários e alunos afectados pela medida, indicando o período em que vão ficar fechadas.  

• Os alunos devem usar máscara na escola ou nos transportes públicos? O Centro Europeu de 
Prevenção e Controlo das Doenças não recomenda o seu uso. Apenas aconselha o uso no contexto 
da prestação de cuidados de saúde. Contudo, as pessoas na comunidade podem optar por usar 
máscaras. Se estas forem usadas e eliminadas de forma adequada, é pouco provável que causem 
problemas ou aumentem as probabilidades de contágio. Depois de retiradas, as máscaras devem 
ser, de preferência, metidas num saco de plástico, que terá de ser bem fechado. Esse saco deve 
juntar-se aos resíduos domésticos normais. Em seguida, devem lavar bem as mãos. Claro que o 
uso de máscaras por pessoas doentes com sintomas de gripe pode ajudar a reter as secreções 
respiratórias quando essas pessoas tossem ou espirram e reduzir o risco de contágio dos que com 
elas mantêm contactos próximos.  

LOGO QUE POSSÍVEL, AS CRIANÇAS ENTRE OS 6 E OS 24 MESES DEVEM SER VACINADAS PARA A GRIPE A. PARA 
ISSO, CONTACTE O SEU CENTRO DE SAÚDE. NÃO PRECISA DE DECLARAÇÃO MÉDICA!  
 
PARA MAIS ESCLARECIMENTOS CONTACTE O PEDIATRA ASSISTENTE DO SEU FILHO OU CONTACTE A LINHA 
SAÚDE 24, ATRAVÉS DO NÚMERO 808 24 24 24. 
 
 
Última actualização em 12-02-2013. 
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