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A gripe é uma doença viral aguda causada pelo vírus influenza do
qual se conhecem 3 tipos (A, B e C). Apenas os vírus A e B causam
doença com impacto significativo na saúde pública. O vírus é trans-
mitido aos indivíduos susceptíveis através das secreções respiratórias
e tem um período de incubação médio de 2 dias (1 a 5 dias). A doença
dissemina-se rapidamente entre a população, sobretudo em aglome-
rados.

O período de transmissão decorre desde 1 a 2 dias antes do
aparecimento dos sintomas até 7 dias depois. Apesar de não se con-
siderar que haja estado de portador, as crianças mais pequenas e os
imunodeprimidos tendem a eliminar o vírus durante períodos mais
longos.

A infecção atinge todos os grupos etários. No entanto, são os
indivíduos com idade superior a 65 anos e as pessoas com doenças
crónicas (bronquite, doenças do coração, diabéticos) que
apresentam maior morbilidade e letalidade, por agravamento de
doença preexistente e/ou pneumonia.

É importante saber:

1 - A quota de vacinas atribuída a cada país é limitado.

2 - A vacina apenas protege contra a infecção pelas
estirpes do vírus influenza responsáveis, em cada ano.

3 - A vacina não protege contra a infecção pelo vírus H5N1
responsável pela gripe das aves.

4 - A vacina deve ser prioritariamente prescrita às pessoas
que mais dela beneficiam.

5 - A vacina deve ser administrada em Outubro.

Assim recomenda-se fortemente a vacinação:

• Às pessoas consideradas com alto risco
de desenvolver complicações pós-infecção gripal.

• Pessoas com 65 ou mais anos de idade,
particularmente se residentes em lares
ou outras instituições.

• Pessoas residentes ou com internamentos prolongados
em instituições prestadoras de cuidados de saúde,
independentemente da idade (deficientes, centros
de reabilitação).

• Pessoas sem abrigo.

• Todas as pessoas com idade superior a 6 meses, incluindo
grávidas em qualquer fase da gravidez e mulheres
a amamentar, que sofram das seguintes doenças:

- Doenças crónicas: Coração. Fígado, Rins, Pulmões,
Neuromusculares e Diabéticos.

- Outras situações: quimioterapia, HIV, Cancro.

• Às pessoas com risco acrescido de contrair a gripe
ou que podem transmitir o vírus a outros consideradas
de alto risco.

• Pessoal de saúde e de outros serviços com contacto
directo com pessoas de alto risco.

• Coabitantes de pessoas de alto risco.

• Pessoas que prestem cuidados domiciliários ou em instituições
a pessoas de alto risco.

C) Aos profissionais que possam vir a estar envolvidos
em operações de abate sanitário de aves infectadas
com virus influenza.
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A IMPORTÂNCIA
DA VACINA DA

GRIPE

Atenção Alterações nos contactos da USF
Telefones: 233408260, 233408261, 233408262, 233408263, 233408264
Telemóveis: 933196270, 926364470, 916345122
Fax: 233408297
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O que é o cancro
do colo do útero?

O cancro do colo do útero desenvolve-
-se no colo do útero, que é a extre-
midade inferior do útero que liga o
corpo do útero à vagina. Ocorre quando
as células do colo do útero desenvolvem
anomalias e começam a crescer de for-
ma descontrolada. As células anormais
de-moram muitos anos a evoluir das
fases iniciais para cancro do colo do
útero. Felizmente, estas fases são fáceis
de tratar. No entanto, não apresentam
sinais óbvios e só podem ser detectadas
por rastreio.

Por que devo fazer
o rastreio?

O rastreio do colo do útero foi con-
cebido para detectar células do colo do
útero anormais nas fases iniciais, altura
em que podem ser facilmente removidas
antes de evoluírem para cancro. Uma
vez desenvolvido o cancro, o tratamento
torna-se muito mais difícil e menos bem
sucedido.

Quem deve fazer
o rastreio?

Todas as mulheres com idades com-
preendidas entre os 25 e os 64 anos
devem fazer o rastreio. Se já não tem
útero ou se nunca teve relações sexuais
não necessita de efectuar o rastreio.
Inicialmente, o rastreio deve ser feito
uma vez por ano. Depois de ter dois
resultados de exame de Papanicolaou
normais, deve fazer o rastreio de três em
três anos. O rastreio do colo do útero
proporciona a melhor protecção possí-
vel se for repetido com regularidade.

O que é
necessário fazer?

Para fazer o rastreio na USF BUARCOS,
tem de ser utente desta USF e deve
dirigir-se ao Atendimento Administra-
tivo entre o dia 3 e 7 de Novembro, das
9h às 13h e das 14h às 17h. Poderá
ainda fazer a sua marcação prévia para o
dia e hora que mais lhe convier dentro
do horário da sua Médica de Família.

Não deve estar menstruada no dia do
exame. Dois dias antes de fazer o exa-
me de Papanicolaou, evite ter relações
sexuais ou utilizar tratamentos no in-
terior da vagina.

Como funciona
o rastreio?
O rastreio do colo do útero está a ser
efectuado através do exame de Papa-
nicolaou. Num exame rápido e indo-
lor, o médico colhe cuidadosamente
uma amostra de células do seu colo do
útero com um escovilhão. Estas células
são enviadas para o laboratório, onde
são examinadas ao microscópio para
detectar possíveis células anormais no
colo do útero. Se o resultado vier alte-
rado a utente é enviada para a Con-
sulta de Patologia Cervical do HDFF.

O rastreio é fiável?
Nenhum exame de rastreio é perfeito e
o exame de Papanicolaou pode falhar a
detecção de alguns casos de doença. É
por este motivo que deve fazer o ras-
treio regularmente, de modo a que as
lesões que não sejam detectadas num
exame, o sejam detectadas no seguin-
te, antes de ter tempo de evoluir. Os
programas de rastreio organizados, de
alta qualidade, são muito eficazes, mas
não previnem todos os cancros do colo
do útero. O rastreio do cancro do colo
do útero e do cancro da mama (através
de mamografia) são os mais fiáveis.

Existe vacina para
o cancro do colo
do útero?
Encontra-se já disponível uma vacina
que permite reduzir o risco de cancro
do colo do útero, mas que não elimina
a necessidade de efectuar o rastreio.
Trata-se de uma vacina contra os prin-
cipais tipos de papilomavírus humano
(principal responsável pelo cancro do
colo do útero). Em conjunto, o rastreio
e a vacinação oferecem a protecção
mais eficaz contra o cancro do colo do
útero.

O que é a febre?
A febre é a manifestação mais comum de doença na idade
pediátrica e um dos motivos mais frequentes de consulta
médica. Define-se como um aumento da temperatura corpo-
ral acima da apresentada normalmente pela criança ao longo
do dia. Devido à normal variação na temperatura corporal,
não há um único valor que defina febre. Contudo, os seguin-
tes valores são universalmente aceites: Temperatura rectal
superior a 38ºC ou Temperatura axilar superior a 37.5ºC.

O que causa a febre ?
A infecção é a causa mais comum de febre na criança.
Doenças provocadas por vírus e bactérias tais como consti-
pações, gastroenterites, infecções dos ouvidos (otites), bron-
quiolites e infecções urinárias são as causas mais frequentes.

Comomedir a temperatura da criança ?
Tocar na pele da criança e sentir se esta está quente, não é
um método correcto de medição de febre, pois é altamente
dependente da temperatura da mão dos pais.

A TEMPERATURA DEVE SER SEMPRE
MEDIDA COM UM TERMÓMETRO!
Os termómetros de mercúrio não devem ser utilizados. O
mercúrio é uma substância tóxica existindo o risco de expo-
sição da criança e da família caso o termómetro se parta. Os
termómetros digitais são baratos, facilmente disponíveis no
mercado e com medições exactas. A intensidade da febre
nem sempre é o melhor indicador da necessidade de trata-
mento ou avaliação pelo médico. É importante ter em
atenção como a criança se apresenta e se comporta. A febre
pode ser acompanhada por outros sintomas que carecem de
avaliação médica (mesmo na ausência de febre):

• Vómitos frequentes ou diarreia

• Dor de ouvidos ou puxar as orelhas

• Febre vai e vem durante vários dias

• Choro agudo, de alta intensidade

• Irritabilidade

• Convulsões

• Forte dor de cabeça

• Alterações da pele “manchinhas, pintinhas,..”

• Dor ou inchaço nas articulações

• Dor de garganta

• Pescoço rígido

• Inchaço da parte mole da cabeça “moleirinha”

• Mole, mexe-se pouco, não brinca

• Pieira ou dificuldade em respirar

• Febre que não baixa com os medicamentos

Os medicamentos ?
A maneira mais eficaz de tratar a febre é utilizar medicamen-
tos (antipiréticos) tais como o paracetamol (ben-u-ron) e o
ibuprofeno (Brufen). Estes medicamentos reduzem o des-
conforto e a febre na criança. A Aspirina não deve ser dada
a crianças com menos de 12 anos de idade pois pode causar
uma doença rara mas séria denominada síndrome de Reye. A
dose de paracetamol ou de ibuprofeno a administrar à
criança deve ser calculada de acordo com o seu peso e não
com a idade.

O banho ?
O arrefecimento por meios físicos (banho, toalhas) é discu-
tível. A fazer, o banho é à temperatura normal (37ºC) e não
deve ser superior a 10 minutos. Estas medidas devem ser
sempre associadas a medicação, pois isoladas aumentam a
conservação e produção de calor.

Outras atitudes a tomar para tornar
a criança mais confortável.
A criança com febre pode não ter fome e não é necessário
obrigá-la a comer. Contudo, deverá existir um reforço de
líquidos: leite (vaca, peito ou fórmula) e água. Crianças mais
velhas poderão comer sopa, gelatina, gelados e sumos de
fruta naturais. Se a criança não quiser ou não conseguir
ingerir líquidos por mais do que algumas horas, os pais
devem consultar o seu médico. Deixar a criança descansar.
Vestir a criança com pijamas de algodão fino para possibili-
tar a libertação de calor. Se a criança tiver calafrios colocar
um cobertor extra na cama e removê-lo assim que a criança
se sentir melhor. Este guia geral de actuação não se aplica
necessariamente a todas as situações. Os pais que tiverem
dúvidas ou se sentirem preocupados com o estado de saúde
dos seus filhos devem procurar o aconselhamento do seu
médico assistente.

A FEBRE na
CRIANÇA

RASTREIO
DO CANCRO
DO COLO
DOÚTERO

Se tem entre
25 e 64 anos
APAREÇA!

porque o CANCRO
não aparece
só às outras...

3 a 7 de Novembro
de 2008

Filipe Prazeres, Médico Interno MGF
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Apoio: Centro de Saúde da Figueira da Foz
Rodovia Urbana • 3080-254 FIGUEIRA DA FOZ
Telfs: 933 196 270 - 926 364 470 - 916 345 122 - 233408260(1, 2, 3 e 4)
Fax: 233408297

A gripe resulta da infecção pelo vírus influenza. É uma doença muito
contagiosa e pode ser transmitida de pessoa a pessoa. Como o vírus
da gripe sofre constantemente alterações, existem diferentes estirpes,
sendo umas mais contagiosas que outras e originando doenças com
diferentes graus de gravidade.

Sinais e Sintomas
A gravidade da doença é variável e o quadro clínico das pessoas
infectadas pode variar entre alguns sinais e sintomas ligeiros até à
pneumonia e morte. Geralmente o quadro clínico tem início súbito.
Os principais sinais e sintomas são: Febre; Tosse; Cefaleias (dores de
cabeça); Astenia (cansaço); Fraqueza; Dores musculares; Dores
articulares; Faringite (dores de garganta); Obstrução nasal (nariz
entupido); e Rinorreia (corrimento nasal). Os sinais e sintomas da
gripe pandémica são semelhantes aos da gripe sazonal (gripe
comum). Contudo, na gripe pandémica os sinais e sintomas são mais
intensos, a doença é mais grave e a morte ocorre com maior
frequência relativa. Muitas vezes confunde-se a constipação vulgar
com a gripe comum. Embora as duas situações tenham sinais e
sintomas idênticos, as suas características clínicas são diferentes. No
quadro seguinte apresentam-se as principais diferenças entre as duas
entidades nosológicas.

Transmissão
Os vírus influenza são facilmente transmitidos de pessoa a pessoa, no-
meadamente quando um indivíduo infectado como vírus espirra, tosse ou
fala (por expelir o vírus para o meio ambiente circunjacente). Uma pessoa
também se pode infectar quando toca na própria face, depois de tocar
numa superfície contaminada ou numa pessoa infectada. Os vírus da gripe
têm um curto período de incubação – tempo que decorre entre a infecção
e o aparecimento dos primeiros sinais e sintomas geralmente de 1-3
dias. Nos adultos, a capacidade de infectar outras pessoas vai de algumas
horas antes do aparecimento dos primeiros sinais sintomas até 4-5 dias
depois. Nas crianças a capacidade de infectar outras pessoas pode durar 7 dias.

Tipos de Vírus da GRIPE
Os principais grupos de vírus da gripe são: influenza A, B e C. Os
vírus do tipo A são os mais frequentes e os causadores das epidemias
e pandemias. Enquanto que os vírus influenza B e C só infectam
humanos, os vírus influenza A também podem infectar pássaros e
outros animais, como porcos e cavalos. Esta capacidade única de
ultrapassar.

Constipação
Esta é geralmente causada por um vírus, mais frequentemente um
rhinovirus ou coronavirus, embora também possa ter etiologia bacte-
riana.

Sinais:
• Infecções e inflamações no nariz e garganta.

Sintomas:
• Obstrução e corrimento nasal;
• Dores de garganta;
• Espirros;
• Tosse;
• Rouquidão;
• Cefaleias;
• Febre < 38ºC

Modos de transmissão:
• Contacto com libertações respiratória.
• Mãos são a principal forma de contágio

Principais grupos em risco:
• Crianças e adultos.

Consequência para as grávidas:
• Não existem consequências.

Formas de tratamento:
• Alívio sintomático;
• Se for necessário, durante três a quatro dias, pode-se usar um

descongestionante nasal, para reduzir a quantidade de muco
existente nas narinas.

Formas de prevenir o contágio:
• Não estar em locais isolados;
• Não manter contactos com pessoas infectadas;
• Boa higiene.

Período de incubação:
• 4 a 7 dias.

CONSTIPAÇÃO E GRIPE COMUM
MIAGNÓSTICO CLÍNICO

SINAIS
SINTOMAS

CONSTIPAÇÃO GRIPE

Início Insidioso/gradual Súbito

Febre
Rara; temperatura
sub-febril

Frequente; ligeira,
moderada ou elevada

Arrepios
calafrios

Raros Frequentes

Tosse
Pouco frequente;
ligeira

Frequente;
moderada ou intensa

Cefaleias Raras Moderadas ou intensas

Mialgias
Pouco frequentes;
ligeiras

Frequentes; moderadas
ou intensas

Astenia
fraqueza

Ligeira
Frequente;
moderada ou intensa
(até 3 semanas)

É GRIPE OU
CONSTIPAÇÃO?

TIPOS DE VÍRUS INFLUENZA

HOSPEDEIRO DOENÇA

Homem e animais (aves,
mamíferos, etc.)

Potencialmente grave (pandemias
e epidemias)

Homem (principal hospedeiro)
Habitualmente pouco
grave (epidemias)

Homem (único hospedeiro) Ligeira ou infecção assintomática


